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Joia trecută, premierul Victor
Ponta a aunţat fără echivoc că
va candida la preşedinţia Ro-

mâniei. Anunţul tranşant al pre-
mierului vine după ce, în repetate
rânduri, a evitat să spună dacă se
va înscrie în această importantă
competiţie. Este acum o certitu-
dine faptul că mâine, 29 iulie, va
avea loc, în Sala Polivalentă din
Craiova, Consiliul Naţional al
PSD în care se va anunţa că Victor
Ponta este candidatul partidului la
alegerile prezidenţiale. Congresul
PSD pentru validarea candidaturii
sale va avea loc după 10 septem-
brie, conform unei declaraţii a
premierului.

Aşteptată cu interes de-
plin justificat, decizia premierului
României de a candida pentru cea
mai importantă funcţie a statului
este firească din mai multe puncte
de vedere. În primul rând, Victor
Ponta este liderul celui mai mare şi
mai important partid de pe eşichie-
rul politic românesc. Apoi, rezulta-
tele obţinute de guvernul pe care îl
conduce sunt evidente şi incontes-
tabile îndreptăţindu-i candidatura,
dorită şi susţinută cu entuziasm de
majoritatea covârşitoare de mem-
brii şi simpatizanţii PSD. 

continuare în pagina 2
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VoiCU D. rUsU Muşcată de un 
piton la circ

Pe o căldură sufocantă,
sâmbătă, a avut loc etapa a patra a
C.N. de Rally Sprint. Traseul ame-
najat pe Bulevardul Transilvania a
oferit competitorilor dar şi specta-
torilor un spectacol pe cinste. Un
număr record de 53 de piloţi din
Baia Mare, Dej, Livada, Oradea,
Carei, Marghita, Sânmartin şi Satu
Mare s-au aliniat la startul etapei,
aceştia încingând asfaltul pentru
privitori şi susţinători.

Între manşe au avut loc şi
demonstraţii de derapaj controlat,
cu drifteri din Baia Mare şi Satu
Mare, care au dat gata 12 perechi de
cauciucuri, iar adrenalina şi fumul
au atins cote maxime. Şi de această
dată organizatorii s-au achitat
foarte bine de sarcini pentru ca
totul să iasă ca la carte, iar siguranţa
piloţilor şi spectatorilor a fost pe
primul plan. 
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RALIU / spectacol pe patru roţispectacole şi voie bună la Zilele
comunei santău

Ziua comunei s-a organi-
zat în premieră la Santău. La eveni-
ment au participat, pe lângă
gazdele evenimentului, şi anume
primarul şi viceprimarul comunei
Santău, Marinel Rotar şi Sergiu Si-
laghi, preşedintele Consiliului Ju-
deţean, Adrian Ştef,
vicepreşedintele Consiliului Jude-
ţean, Mircea Govor, primarul ora-

şului Tăşnad, Vasile Mitraşca, con-
silierul judeţean Oliviu Buzgău,
respectiv sute de localnici. Progra-
mul artistic a avut de toate, de la
dansuri româneşti, maghiare, şvă-
beşti şi ţigăneşti, până la foc de ar-
tificii şi discotecă în aer liber.
Capetele de afiş ale spectacolului au
fost Petrică Mureşan şi Raoul. 
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Persoanele cu mai multe case nu
vor mai fi impozitate suplimentar

Persoanele care deţin
mai multe proprietăţi în afara
celei de domiciliu nu vor mai fi
impozitate suplimentar, conform
sistemului aplicat în ultimii ani,
această impunere urmând să fie
eliminată de anul viitor, prin noul
Cod Fiscal. Legislaţia actuală im-
pune persoanelor fizice care au în
proprietate două sau mai multe
clădiri un impozit majorat cu
65% pentru prima clădire în afara

celei de la adresa de domiciliu, cu
150% pentru a doua clădire şi cu
300% pentru a treia clădire şi ur-
mătoarele în afara celei de la
adresa de domiciliu. Ultima
formă a proiectului noului Cod
Fiscal, redactată după retragerea
documentului de pe site-ul Mi-
nisterului Finanţelor şi obţinută
de MEDIAFAX, indică însă fap-
tul că această impozitare supli-
mentară va fi eliminată.

târnosire
Ps iustin a

sfinţit biseri-
cile din Vama

şi Măriuş



2/ Luni, 28 iulie 2014OpiniiGazeta de Nord-Vest

112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfa
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSzET
INTERVENŢII CAzANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

cLiNicA
sfâNtuL ANtON

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro

Urgenţe stomatologice
non-stop

Azi este
Luni, 28 iulie  2014

ziua 209 a anului

Nu-ţi fie frică să faci un pas mare.
Nu poţi trece o prăpastie din
două sărituri mici.

(David Lloyd George)

Soarele răsare la 5 şi 59 de mi-
nute, apune la 20 şi 45 de minute.

urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Ap. şi diac. Prohor,
Nicanor, Timon şi Parmena, din-
tre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la xi-
ropotamu
romano - catolic - Sf. Victor I, pp.
m.
greco - catolic - Sf. Ap. şi Dia-
coni: Prohor, Nicanor, Timon şi
Parmena

1821 - Peru şi-a declarat inde-
pendenţa faţă de Spania.

TRANSFOCATOR

ANA MARE -  cea mai prolifică “mamă” din Oaş

Ovidiu suciu

În copilăria sa din Bixad,
Ana Mare a crescut cu acul de
cusut în mână. Mama sa lucra la
Cooperativa meşteşugărească
“Prestarea” din Negreşti Oaş, la
secţia Artizanat, condusă de Elena
Balaban. Se lucra în serii lungi, in-
clusiv pentru export. Elena Bala-
ban alcătuise şi un album  cu
mostre ale creaţiei domniei sale,
album pe care îl văzusem şi-l con-
templasem. Din păcate, acesta a
dispărut...

De la 6 ani, Ana (mică,
până devenise apoi Mare printr-o
activitate creativ exemplară) o ajuta
pe mama sa la decorarea textilelor:
port popular, mai ales ii frumos or-

namentate, în culori vii neostenta-
tive, dar şi în confecţionarea de pă-
puşi, clopuri “înstruţate” (decorate
inventiv), straicuţe pentru fecioraşi
şi pruncuţe (care fiecare au nevoie
de 6 piese componente), de la cap
la... încălţări. În aceste străicuţe
pruncii şi pruncele strângeau cu
sârg cele câştigate la colindat: mere,
nuci, fancuri, dulciuri şi altele.
Uneori chiar câţiva bănuţi... Când
era vorba de păpuşile mirese lucru-
rile se complicau, prin împletitul
părului cu mărgele, aşezarea calotei
înmărgelate, a zgărzilor şi coliere-
lor la gât, a pogmatelor şi pumni-
şorilor... Ana Mare îmi mărturisise
că deprinsese meşteşugul de la

mama sa şi-l va duce până la ultima
suflare Ana Mare a participat la
numeroase târguri ale genului în
judeţ şi prin alte părţi. Obiectele
confecţionate de ea au ajuns până
în Ucraina, Ungaria, Serbia, Japo-
nia şi America, spre bucuria copii-
lor beneficiari, într-un fel de
concurenţă cu păpuşile Barby...
Vestita cusătorească are şi darul po-
vestirii colorate cu mult umor,
fiind deosebit de plăcută în dialo-
gul pe care îl însufleţeşte cu mult
har. Mii de păpuşele create de mâi-
nile ei îndemânatice bucură copiii
lumii... De fapt în Oaş e poreclită
“Mama păpuşilor”. Şi asta pe
drept... 
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Social-democraţii şi-au ex-
primat în mod repetat şi în cvasi-
unanimitate dorinţa ca Victor
Ponta să candideze la prezidenţiale,
fără a se mai organiza alegeri in-
terne în partid, considerând că va-
riantele alegerii dintre doi sau mai
mulţi candidaţi competitori repre-
zintă o inutilitate.

În egală măsură, Consiliul
Naţional al PC a adoptat în 4 iulie
o rezoluţie pentru susţinerea lui
Victor Ponta la alegerile preziden-
ţiale de către Alianţa PSD-UNPR-
PC. De asemenea, UNPR a
adoptat o rezoluţie prin care parti-
dul s-a angajat să strângă 1.000.000.
de semnături pentru susţinerea can-
didaturii lui Victor Ponta la prezi-
denţiale, numărul acestora
depăşind în prezent 500.000. 

În sfârşit, cel mai recent
sondaj efectuat de CSCI, a dat pu-
blicităţii cu puţine zile în urmă,
arată că Victor Ponta i-ar învinge pe

oricare dintre potenţialii săi candi-
daţi la preşedinţia României, inclu-
siv pe Klaus Iohannis. Astfel,
conform sondajului CSCI, dacă
duminica viitoare ar avea loc pri-
mul tur al alegerilor prezidenţiale,
Victor Ponta ar fi votat de 41% din-
tre cei chestionaţi, în timp ce Klaus
Iohannis de 28%, Călin Popescu
Tăriceanu - 10%, Mihai Răzvan
Ungureanu - 7%, Dan Diaconescu
- 7%, Cristian Diaconescu - 3%,
Kelemen Hunor - 3%. Sondajul
arată totodată că, dacă în al doilea
tur al prezidenţialelor s-ar con-
frunta Victor Ponta şi Klaus Iohan-
nis, premierul ar câştiga cu 55%
dintre voturi.

În concluzie, după ce este
cel mai tânăr prim-ministru din Eu-
ropa, Victor Ponta are şanse reale să
devină cel mai tânăr preşedinte al
unei ţări europene. Ceea ce s-ar în-
tâmpla într-o ordine firească a lu-
crurilor! 

O candidatură firească
urmare din pagina 1

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Azi vom gusta un ceai cu

aromă folclorică pentru că Dj
Gaby s-a pregătit să vă dea o
deşteptare cu o ţâpuritoare, mai
precis renumita voce de aur a Ţării
Oaşului, Maria Tripon. 

Fotbal si rally sprint
la săptămâna
sportivă

În această seară de la ora
20,45 va fi difuzată o nouă ediție a
emisiunii Săptămâna sportivă. În
studioul Nord Vest TV va veni în
prima parte directorul ACR ,

David Seletye, cu noutăți de la
Campionatul Național de Rally
Sprint iar în partea a doua a
emisiunii vor fi prezenţi
reprezentanţii echipei Someşul
Oar. Campioana Ligii a 4-a va juca
miercuri primul meci oficial al
sezonului cu FC Municipal Baia
Mare.

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
str. Retezatului nr. 30 - tel./fax 0261/712240



Pentru anunţurile de mediu, 
la mica publicitate, 

Gazeta de Nord-Vest acordă 
o reducere de 25%.
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Proiect de 5,5 milioane euro, periclitat de EKE
8 Implementarea unui proiect european de 5,5 milioane euro pentru modernizarea Fermei piscicole Adrian este
pusă în pericol de măsurile abuzive ale Societăţii Carpatine Ardelene

Implementarea unui proiect
european în valoare de 5,5
milioane de euro este pusă în

pericol de reprezentanţii Societă-
ţii Carpatine Ardelene (EKE).
Este vorba de societatea Piscicola
SA, care nu îşi poate îndeplini
obligaţiile stabilite în contractul
de finanţare. Activiştii EKE îi
pun beţe în roate, pe motiv că
ferma piscicolă se află în Ariile
protejate Râul Tur. Astfel, firma
Piscicola SA riscă să fie obligată
să plătească penalizări sau chiar să
restituie finanţarea europeană.
Sătul de şicanele activiştilor EKE,
proprietarul societăţii Piscicola
SA Adrian, Ioan Ghere, este decis
să o vândă unor investitori chi-
nezi, în speranţa că ei vor reuşi să
se descurce mai bine în relaţia cu
custodele ariei protejate.

Doar bărci cu 
motorizare electrică

Deşi ferma piscicolă de la
Adrian este autorizată, funcţio-
nând de peste 40 de ani, reprezen-
tanţii Societăţii Carpatine
Ardelene vin să impună tot felul de
reguli aberante. De exemplu, deşi
este vorba de o fermă care lucrează
cu zeci şi sute de tone de peşte, re-
prezentanţii EKE au interzis acce-
sul utilajelor şi al maşinilor pe
digurile care înconjoară bazinele
fermei şi al bărcilor cu motor pe la-
curi. Este permis doar accesul cu
bărci cu motor electric, deşi la
aprobarea proiectului nu s-a speci-
ficat acest lucru. “Deşi iniţial, când
ne-au dat autorizaţiile, nu au avut
obiecţii, acum cei de la EKE ne-au
impus anumite restricţii în privinţa
folosirii bărcilor cu motor pe com-
bustibil lichid, care sunt achiziţio-
nate în cadrul proiectului şi nu le
mai putem schimba destinaţia,
adică de a le trece pe motor elec-
tric. Bărcile cu motor trebuiesc uti-

lizate în procesul de furajare, în
pescuitul de probă, în pescuitul în
sine în vederea livrării şi în verifi-
carea maselor de furajare a peşte-
lui”, ne-a declarat directorul
societăţii Piscicola SA, Dorel Aciu.

Beznă totală din
cauza gâzelor

Restricţiile impuse de
EKE în privinţa iluminatului pro-
voacă pagube importante societăţii
Piscicola SA. “Noaptea nu putem
porni sistemul de iluminat al fer-
mei întrucât cei de la EKE au sta-
bilit că lumina de la noi atrage nu
ştiu ce gâze şi gândaci din pădure.
Astfel, ferma este în beznă totală
pe timp de noapte. Noapte de
noapte, hoţii dau iama în bazinele

noastre, furând cantităţi mari de
peşte. Recent au făcut prăpăd în
bazinele cu sturioni. Paznicii nu îi
văd, căci nu putem aprinde siste-
mul de iluminat”, ne-a declarat
proprietarul societăţii Piscicola
SA, Ioan Ghere. Plângerile depuse
la Poliţie nu au dus la rezultate
prea mari până în prezent, identi-
ficarea hoţilor demonstrându-se a
fi dificilă. Nici EKE nu se oferă să
despăgubească societatea pentru
pierderile suferite din cauza inter-
dicţiei impuse de ea în privinţa ilu-
minatului.

EKE a înăbuşit din faşă şi
intenţiile de extindere a fermei pis-
cicole. “Am cumpărat teren în ve-
cinătatea fermei. Am vrut să
amenajăm acolo o parcare pentru
pescarii care vor să vină să pescu-

iască în bazinele fermei noastre.
Nu ni s-a permis să amenajăm nici
acea parcare”, ne-a declarat direc-
torul Dorel Aciu.

Tratative cu 
investitori din China

Restricţiile impuse de ac-
tiviştii EKE pun în pericol imple-
mentarea unui proiect european,
în valoare de 5,5 milioane euro.
Potrivit contractului de finanţare,
societatea Piscicola trebuie să-şi
mărească continuu capacitatea de
producţie, respectiv cantitatea de
peşte comercializată. Însă măsurile
tot mai abuzive ale Societăţii Car-
patine Ardelene nu numai că pun
stavilă dezvoltării societăţii, dar
provoacă deja pagube importante
prin furturile comise aproape în
fiecare noapte. În aceste condiţii,

continuarea proiectului, printr-o
nouă etapă privind construcţia
unei fabrici de eviscerare a peştelui
şi a uneia pentru furaje, pare a fi
compomisă din start din cauza pre-
tenţiilor EKE.

Proprietarul societăţii Pis-
cicola SA, omul de afaceri Ioan
Ghere, pare tot mai decis să scape
într-un mod foarte simplu de şica-
nele activiştilor Societăţii Carpa-
tine Ardelene. “Dacă tot mi-au pus
atâtea beţe-n roate şi n-au reuşit să
înţeleagă că măsurile pot avea
efecte grave asupra proiectului eu-
ropean, punând în pericol imple-
mentarea sa, voi vinde ferma
piscicolă de la Adrian. În prezent,
sunt în tratative cu un grup de in-
vestitori chinezi. Sunt foarte curios
cum se vor descurca cei de la EKE
cu viitorii proprietari”, ne-a decla-
rat omul de afaceri Ioan Ghere.

SzASz LORAND

PAUL TAXI
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ŞICANE. Regulile impuse de EKE blochează dezvoltarea fermei piscicole de la Adrian

In fiecare  Joi    de la ora  17:00   la Cabi-
net Dr. Coica va consulta

Dr. Dance  Dan 
Medic Specialist Chirurgie

Programari la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
____________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru per-
soanele cu venituri sub 700 lei (Do-
vada se face cu  adeverinţă  sau cupon
de pensie).

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
___________________________
În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi    între orele
15:00 şi 18:00,  la Cabinet Dr.Coica va
consulta 

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
____________________________
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic  între
orele  11:00- 13:00,  va consulta 

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999

____________________________
În  fiecare  zi  de Marţi  şi  Joi   între  orele
14:00- 18:00,  la  Cabinet  Dr. Coica  va
consulta 

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0755.262.059
____________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri  înce-
pând  cu   orele 15:00, la Cabinet Dr.
Coica va consulta 

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă,
competenţă în ecografie abdomi-

nală, ecografie vasculară, ecografie
tiroidiană

Programări  la tel:0732.11.68.49
_____________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Hu-
mulesti nr.2 (Cartier Solidaritatii) zilnic
între orele   8:00- 16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică
Consultatii gratuite cu Biletul de Trimi-
tere de la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
_____________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri
începând cu orele 15:00, la Cabinet Dr.
Coica va consulta

Dr. Revesz Andreea 
Medic specialist neurolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri
între  orele 11:00 şi 13:00, la Cabinet
Dr. Coica va consulta

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
În   fiecare  zi  de  Marţi  şi  Joi,  între
orele  15:00 – 19:00,  la Cabinet Dr.
Coica  va consulta  

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică 

- ginecologie
Programări  la telefon: 0753822197
______________________________
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic  între
orele   09:00-16:00 ,  va consulta 

Dr. Nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

oferă  consultaţii de:
Dermatoscopie
Dermabraziune
Crioterapie
Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Judeţul Satu Mare a fost în wee-
kend în sărbătoare, întrucât în
mijlocul credincioşilor s-a aflat

timp de două zile episcopul vicar al
Maramureşului şi Sătmarului, PS
Iustin Sigheteanul. Cu această oca-
zie, în faţa a numeroşi credincioşi,
Preasfinţia Sa a sfinţit bisericile din
Măriuş, Protopopiatul Satu Mare,
respectiv cea din Vama, Protopo-
piatul Oaş. Ambele lăcaşuri de cult
binecuvântate de PS Iustin Sighe-
teanul îi au ca ocrotitori pe Sfinţii
Arhangheli Mhail şi Gavril. 

Sute de credincioşi 
la sfinţirea Bisericii
din Vama

Duminică dimineaţa, în
comuna Vama, PS Iustin Sighetea-
nul a fost întâmpinat de vicepreşe-
dintele Consiliului Judeţean Satu
Mare, Mircea Govor, de primarul
oraşului Negreşti Oaş, Aurelia Fe-
dorca, de primarul comunei Vama,
Vasile Corondan, şi de localnici îm-
brăcaţi în costume tradiţionale oşe-

neşti, care l-au primit cu pâine şi
sare. După care a urmat slujba de
sfinţire a picturii Bisericii “Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril” ofi-

ciată de arhiereul-vicar alături de
un sobor de preoţi şi diaconi, prin-
tre care protopopul ortodox de
Oaş, Mihai Feher, şi preotul paroh,

Ioan Roman. Biserica din Vama a
fost construită în urmă cu 170 de
ani fiind o importantă moştenire a
localnicilor, iar slujba de târnosire
a fost săvârşită în 2009, odată cu
realizarea altarului, astfel mărindu-
se spaţiul altarului.

Apoi PS Iustin a oficiat
Sfânta Liturghie Arhierească pe o
scenă amenajată în curtea Bisericii,
în cadrul căreia diaconul Lucian
Ştefan Paşca a fost hirotonit preot
al Parohiei Stremţ, Protopopiatul
Chioar. În cadrul cuvântului de în-
văţătură, Preasfinţia Sa a vorbit
despre minunea săvârşită de Isus
Hristos când a vindecat doi orbi şi
un mut din Capernaum, şi în ca-
drul căruia a vorbit despre credinţa
acestora. La final, preotului Ioan
Roman i s-a oferit în dar o bedel-
niţă şi o gramată episcopală din
partea arhierelui-vicar, care a oferit
şi diplome de vrednicie primarului
Vasile Corondan, Consiliului Pa-
rohial şi binefăcătorilor lăcaşului
de cult.

PS Iustin a târnosit 
Biserica din Măriuş

Anterior, sâmbătă, PS Iustin
Sigheteanul s-a aflat la Măriuş, unde a
fost întâmpinat de primarul comunei
Valea Vinului, Radu Criste. După care
a urmat slujba de târnosire a lăcaşului de
cult oficiată de PS Iustin Sigheteanul,
alături de un sobor de preoţi şi diaconi,
în frunte cu protopopul ortodox de Satu
Mare, Ioan Socolan, stareţul Gherontie
de la Mănăstirea Măriuş şi preotul paroh
Petru Vamoş. 

A urmat apoi Sfânta Litur-
ghie Arhierească oficiată în altarul de
vară al Bisericii, iar în cadrul cuvântului
de învăţătură, PS Iustin Sigheteanul a
prezentat câteva din învăţăturile Mân-
tuitorului Isus Hristos adresate ucenici-
lor. La finalul Sfintei Liturghii, preotul
paroh Petru Vamoş, ca semn de preţuire
pentru activitatea pastoral-misionară şi
pentru înnoirea bisericii, a fost distins cu
rangul de iconom, iar binefăcătorii, pri-
marul Radu Criste şi Consiliul parohial
au primit diplome de vrednicie.

PAVEL PRODANIUC

PS Iustin Sigheteanul a sfinţit bisericile
din Vama şi Măriuş
8 Sute de credincioşi au participat timp de două zile la slujbele oficiate de episcopul vicar al Maramureşului
şi Sătmarului

SLUJBĂ. PS Iustin Sigheteanul a sfinţit picturile Bisericii din Vama

PS Iustin, în mijlocul credincioşilor de la Măriuş

Primarul oraşului Negreşti
Oaş, Aurelia Fedorca, a participat
sâmbătă la inaugurarea primei pen-
siuni deschise în zona staţiunii Luna
Şes. Este vorba despre o investiţie
privată a soţilor Ivan din Negreşti
Oaş. Aflată în imediata vecinătate a
drumului de acces spre staţiune,
pensiunea recent inaugurată are trei
margarete. La eveniment a mai fost
prezent şi managerul județului Satu
Mare, Nicolae Bura, precum şi o
parte dintre consilierii locali negreş-
teni.

După tăierea panglicii in-
augurale, protopopul de Oaş, Mihai
Feher, a oficiat un Te-Deum şi a sfin-
ţit toate încăperile pensiunii. Prima-
rul Aurelia Fedorca s-a arătat
încântată de inaugurarea primei
pensiuni din zona Luna Şes şi i-a fe-
licitat pe investitori. “Mă bucur că

am reuşit să inaugurăm prima pen-
siune în această zonă precum şi de
faptul că investitorii încep să aibă în-
credere în proiectul de la Luna Şes.
Îi felicit pe soţii Ivan pentru această
investiţie şi am speranţa că în scurt
timp vor mai fi construite în zonă
astfel de pensiuni”, a precizat Aurelia
Fedorca.

Managerul judeţului Satu
Mare, Nicolae Bura, a arătat că sta-
ţiunea de la Luna Şes prinde contur
şi că se aşteaptă ca în scurt timp să
apară şi alte investiţii de acest gen în
zonă. “Este un lucru benefic că în
zona staţiunii Luna Şes încep să
apară astfel de pensiuni. Acest lucru
arată că Luna Şes prinde contur şi
sunt ferm convins că deşi este prima,
cu siguranţă nu va fi ultima. Chiar în
apropiere se află în faza de construc-
ţie un hotel şi vor apărea şi alte in-

vestiţii. Îi felicit pe soţii Ivan şi le do-
resc mult succes”, a arătat Nicolae
Bura. 

Investitorul Vasile Ivan a
spus că are încredere în această pen-
siune şi i-a invitat pe turişti să-i
treacă pragul. “Am făcut această in-
vestiţie cu bani adunaţi după 12 ani
de muncă în Italia alături de soţia
mea. Ţin mult la această zonă pen-
tru că, practic, aici am crescut. Au
fost momente grele în care chiar m-
am gândit să renunţ, dar în cele din
urmă mă bucur că am reuşit să fina-
lizez construcţia şi am realizat
această minunată pensiune. Am în-
credere că de acum înainte vor apă-
rea şi turiştii”, a precizat patronul
pensiunii. După inaugurare, patro-
nul Vasile Ivan şi-a poftit invitaţii la
petrecere. 

Pensiunea a fost construită

într-un loc cu o privelişte minunată,
iar camerele sunt dotate cu toate cele
necesare pentru un sejur plăcut la
Luna Şes. De asemenea, pensiunea

dispune de un restaurant şi un bar şi
este pregătită să-şi primească oaspe-
ţii.

Florin Dura

Staţiunea turistică Luna Şes prinde contur
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Ofetiţă de aproximativ
12 ani va rămâne cu o
amintire pe viaţă după

ce a participat, în calitate de
spectator, la un spectacol pre-
zentat la Satu Mare de Circul
Belluci. În timpul spectacolu-
lui, fetiţa a fost muşcată de un
piton. Din fericire, rana pro-
vocată nu a fost gravă, fetiţa
fiind transportată la Unitatea
de Primiri Urgenţe unde i s-au
acordat îngrijirile medicale de
rigoare, după care a fost lăsată
acasă.

Mușcată în timpul
spectacolului

Fetiţa este din Ungaria
și a venit să-și petreacă vacanţa
de vară la bunici, în Satu Mare.
Vineri seara s-a dus cu bunica sa
la circ, obţinând un loc chiar în
primul rând. În timpul specta-
colului, într-o clipă de neatenţie
a angajaţilor circului, fetiţa a
fost mușcată de un piton pe bra-
ţul stâng, lucru care a speriat-o

atât pe fetiţă și pe bunica ei, cât
și pe spectatori. Potrivit celor

afirmate de unii martori ocu-
lari, în prima fază, reprezentan-
ţii circului au tratat cu
superficialitate accidentul, reac-
ţionând abia după ce mai multe
persoane din public au început
să vocifere.

După ce i-a fost acor-
dată pe loc asistenţă medicală,
pacienta a fost transportată la
Unitatea de Primiri Urgenţe
(UPU) a Spitalului Judeţean
Satu Mare chiar de directorul
circului, Sonny Medini, după
cum însuși afirma. Purtătorul
de cuvânt al Spitalului Judeţean
Satu Mare, Constantin De-
mian, ne-a declarat că fetiţa a
prezentat două înţepături la ni-
velul antebraţului stâng , care,
din fericire, nu au fost foarte
grave. După ce a fost adusă la
UPU rana a fost dezinfectată și
pansată, iar fetiţei i s-a adminis-

trat inclusiv un antitetanos.
Aceasta este în afara oricărui
pericol, iar starea pacientei nu a
necesitat internarea.

Un accident 
regretabil

Directorul Circului
Belluci, Sonny Medini, a preci-
zat că a fost vorba despre un ac-
cident și că după acest episod au
fost luate toate măsurile de si-
guranţă. “A fost vorba despre un
accident. Ne pare rău că s-a în-
tâmplat asta, dar nu putem da
timpul înapoi. Imediat după ce
a fost mușcată, fetiţei i s-a de-
zinfectat rana de către persona-
lul medical al circului nostru,
după care chiar eu am transpor-
tat-o la Urgenţe. E bine că muș-
cătura nu a fost gravă, deoarece
pitonul nu este veninos, ci mai

mult a fost sperietura. Ţin în
continuare legătura cu bunica
fetiţei și vom ajuta dacă va fi ne-
voie. După acest accident am
înăsprit și mai mult măsurile de
siguranţă pentru a evita astfel
de accidente”, a declarat Sonny
Medini.

De asemenea, directo-
rul circului a mai afirmat că nu
este pentru prima dată când pi-
tonul a mușcat. “Şarpele a mai
mușcat și de altă dată atât pe cei
care se ocupă de el în cadrul cir-
cului nostru cât și pe un cunos-
cut realizator de emisiuni de
divertisment. Acesta este circul
și acestea sunt riscurile unui
spectacol life. Ne pare rău că s-
a întâmplat și sperăm să nu mai
avem astfel de surprize neplă-
cute”, a mai spus Medini. Bu-
nica fetiţei nu a depus plângere
la Poliţie. 

FLORIN DURA

O fată de 12 ani, muşcată de un piton 
la Circul Belluci
8 Conducerea circului a arătat că a fost vorba despre un accident și că au fost înăsprite măsurile de siguranţă

ŞOCANT. Fetiţa a fost muşcată de piton chiar în timpul spectacolului de circ

Rana produsă de piton pe braţul fetiţei

După cum ne-au obișnuit
în ultimul timp, careienii dau do-
vadă că știu să își promoveze valorile
prin metode foarte inedite și mai
puțin costisitoare. Este și cazul unei
campanii inițiate de către Fundația
Centrul de Promovare a Turismului
Cultural ”Grof Károlyi” din muni-
cipiul Carei, care le propune careie-
nilor să ia parte la o campanie
inedită de promovare a municipiului
Carei și a obiectivelor turistice.
Campania se desfășoară în perioada
30 iulie - 30 septembrie și presupune
ca fiecare careian care pleacă în con-
cediu să distribuie câteva pliante cu
caracter turistic. 

Fundația Centrul de Pro-
movare a Turismului Cultural „Grof

Károlyi” din municipiul Carei pro-
pune o campanie inedită de promo-
vare a municipiului Carei și a
obiectivelor turistice situate în
acesta.  Astfel, toți careienii care
pleacă în vacanță, indiferent de
destinație, fie în țară, fie în străină-
tate, sunt invitați la sediul Fundației
Centrul de Promovare a Turismului
Cultural ”Grof Károlyi” din munici-
piul Carei, situat în Castelul Károlyi,
biroul 26 (de luni până vineri între
10-14) pentru a primi cinci broșuri
pe care să le distribuie în locurile
unde își petrec vacanța, fie că este
vorba despre hoteluri, pensiuni sau la
agenții de turism, ori primăria din lo-
calitea respectivă. Cei care vor distri-
bui aceste materiale promoționale
vor primi cadou un magnet de frigi-

der cu Castelul Károlyi. Campania se
desfășoară în perioada 30 iulie - 30
septembrie 2014.  ”Printr-o  acţiune
de promovare a turismului, pe care o
denumim Promovează și tu Careiul,
le propunem careienilor să promo-
veze orașul și, astfel, celor care merg
în concediu le dăm broșuri turistice
multilingvistice ca să le ducă în locu-
rile unde merg, să le lase la agenţia
prin care merg sau la hotel, fie la pri-
măria localităţii prin care ajung. Le
vom oferi un magnet de frigider
drept recompensă pentru acţiunea
lor de promovare a Careiului și spe-
răm să aibă succes această iniţiativă”,
a declarat directorul Direcției pentru
cultură din cadrul Primăriei Carei,
Bogdan Georgescu. 

Ciprian Bâtea

Careienii, invitați să își promoveze orașul
8 Fundația Centrul de Promovare a Turismului Cultural „Grof Károlyi” a inițiat campania ”Promovează-ți orașul... în vacanță!”
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Ziua comunei s-a organizat
în premieră la Santău. La
eveniment au participat,

pe lângă gazdele evenimentului,
şi anume primarul şi viceprima-
rul comunei Santău, Marinel
Rotar şi Sergiu Silaghi, preşe-
dintele Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Mircea
Govor, primarul oraşului Tăş-
nad, Vasile Mitraşca, consilierul
judeţean Oliviu Buzgău, respec-
tiv sute de localnici. Programul
artistic a avut de toate, de la dan-
suri româneşti, maghiare, şvă-
beşti şi ţigăneşti, până la foc de
artificii şi discotecă în aer liber.
Captele de afiş ale spectacolului
au fost Petrică Mureşan şi
Raoul. 

Premieră la Santău
Primarul comunei San-

tău, Marinel Rotar, a declarat că
Zilele comunei sunt organizate
din respect faţă de toţi cetăţenii
localităţii. “Împreună cu vice-
primarul Silaghi Sergiu, îm-
preună cu Consiliul Local, am
hotărât că din acest an să devină
o tradiţie şi la noi sărbătorirea
zilelor comunei. Şi noi merităm
acest lucru pentru că avem cetă-
ţeni activi în comuna Santău,
oameni harnici, destoinici,
foarte mulţi oameni care lu-
crează la fabrici în Carei, Satu
Mare şi Tăşnad, angajaţi în co-
muna Santău la societăţile co-
merciale şi agricole, foarte mulţi
legumicultori, horticultori,
copii, studenţi. Avem foarte
mulţi bătrâni, care au trudit o
viaţă întreagă.  Pentru toţi ace-
ştia am decis că merităm să or-
ganizăm acest eveniment măcar
o dată pe an, pentru a ne bucura
împreună”, a declarat primarul
Marinel Rotar.

CJ sprijină 
dezvoltarea Santăului

Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, şi-a înce-
put discursul prin a-i felicita pe
primarul Marinel Rotar, vicepri-
marul Sergiu Silaghi şi pe toţi
membrii Consiliului Local pen-
tru activitatea lor, dar şi pentru
decizia de a sărbători, în pre-
mieră, zilele comunei. Adrian Ştef
a enumerat şi eforturile depuse de
către Consiliul Judeţean pentru
dezvoltarea comunei Santău. “Eu
cred că este important să găsim
un moment de răgaz, ca după
munca depusă de-a lungul anului,
să avem un moment în care socia-
lizăm, în care ne împrietenim şi în

care ne cunoaştem mai bine. Cred
că o merităm şi o meritaţi şi dum-
neavoastră. Vreau să vă spun că şi
Consiliul Judeţean este alături de
comuna Santău. V-am sprijinit şi
vă vom sprijini şi pe mai departe.
Am alocat bani şi împreună cu
conducerea comunei aţi văzut că
s-a început asfaltarea în faţa Pri-
măriei, către biserică. Totodată,
am promis anul trecut cele zece
costume populare şi sper că pe 1
decembrie le veţi avea. Noi, Con-
siliul Judeţean, treaba ne-am
făcut-o. Împreună cu colegul
meu, vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Mircea govor, şi prin
grija guvernului Ponta, prin Pro-
gramul Naţional de Dezvoltare
Locală comuna Santău este cu-

prinsă cu modernizarea străzilor”,
a declarat Adrian Ştef. 

Condiţii de viaţă 
superioare în prezent

Vicepreşedintele Consi-
liului Judeţean, Mircea govor, i-a
felicitat pe edilii locali pentru tot
ceea ce au făcut pentru comuna
Santău. Mircea govor a mai decla-
rat că Santăul este aproape de sufle-
tul său, în special prin prisma
faptului că şi-a petrecut o parte din
copilărie în această parte a judeţu-
lui. “Comuna dumneavoastră în-
floreşte, înfloreşte şi cu ajutorul
Consiliului Judeţean şi al guver-
nului Ponta. Îl felicit pe domnul
primar, pe domnul viceprimar, pe

consilierii locali pentru ceea ce au
început să facă în comuna dumnea-
voastră. Acum 30 de ani am um-
blat şi eu pe drumurile de la gostat
până la Chereuşa la şcoală un an.
Cunosc ce a fost atunci şi nu mai
seamănă nimic. De multe ori toată
lumea spune că este mai rău sau că
nu sunt mulţumiţi. Eu vă spun că
nu vă puteţi închipui cât a fost
atunci de rău şi ce condiţii grele şi
mizere au fost în această comună.
Aşa că puteţi să fiţi mândri de ceea
ce face conducerea comunei dum-
neavoastră. Eu vă pot asigura de tot
sprijinul meu, al Consiliului Jude-
ţean, împreună cu Adrian Ştef,
chiar vrem să facem ca dumnea-
voastră să fiţi foarte mulţumiţi”, a
declarat Mircea govor. 

CIPRIAN BÂTEA

ORgANIZATE ÎN PREMIERĂ

Spectacole şi voie bună la Zilele comunei
Santău
8 Evenimentul a fost onorat cu prezenţa de conducerea Consiliului Judeţean Satu Mare

PREMIERĂ. Conducerea judeţului, alături de locuitorii din Santău

Zeci de motociclişti au
trecut sâmbătă prin Centrul
Vechi al municipiului Satu Mare
cu ocazia unei parade prilejuite de
cea de a treia ediţie a Festivalului
„Dust Riders Moto Fest”. Eveni-
mentul s-a desfăşurat în acest
week-end la Complexul Turistic

Plaja Apa. Programul din acest an
al festivalului a cuprins
Retro&RockNRoll Beach Party,
concerte, concursuri cu premii,
airsoft, proiecţii audio-video,
tombolă şi o mulţime de alte sur-
prize.

Florin Dura

Accidente produse din neatenţie
În acest sfârşit de săptă-

mână, pe raza municipiului Satu
Mare s-au produs două accidente de
circulaţie, în ambele cazuri princi-
palul vinovat fiind neatenţia. Astfel,
sâmbătă, în jurul orelor 12.00, în
timp ce conducea un autoturism
marca Dacia Logan în Piaţa Ro-
mană din municipiul Satu Mare, P.
Ioana, în vârstă de 29 ani, nu s-a asi-
gurat corespunzător la schimbarea
direcţiei de mers şi a intrat în coli-
ziune cu autoturismul marca Audi
A4, condus regulamentar de către
B. Viorel de 39 ani. În urma eveni-
mentului au rezultat doar pagube
materiale, ambii conducători auto
au fost testaţi cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ. 

Trei ore şi jumătate mai
târziu, C. Viorel, de 48 ani, condu-
când un autoturism marca Opel pe
strada Odoreului din municipiul

Satu Mare, pe fondul neacordării de
prioritate, a intrat în coliziune cu
autoturismul marca Renault, con-
dus regulamentar de L. Iuliu de 39
ani. În urma impactului a rezultat
rănirea a două persoane, în vârstă de

38 ani, respectiv 15 ani, ambele pa-
sagere în autoturismul Renault. În
urma testării celor doi conducători
auto cu aparatul etilotest rezultatul
a fost negativ.

Pavel Prodaniuc

Paradă a motocicliştilor



Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest   7/ Luni, 28 iulie 2014

Sărbătoare mare ieri la Moftin,
unde au fost organizate o serie
de manifestări cultural-artistice

prilejuite de cea de a XIV-a ediţie a
Zilei Comunei. Moftinenii au avut
parte de un program de excepţie, cap
de afiş fiind cunoscuta interpretă de
muzică uşoară Andra. La distracţia lo-
cuitorilor comunei Moftin au luat
parte şi autorităţile judeţene.

Deschidere oficială 
fastuoasă

Deschiderea oficială a mani-
festărilor a avut loc în jurul orei 11.00,
la Monumentul lui Mihai Viteazu din
Moftinu Mic, eveniment ce s-a bucurat
de prezenţa prefectului Eugeniu
Avram, a vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean, Mircea Govor, precum şi a
altor oaspeţi.

Corul Bărbătesc din Fin-
teuşu Mare a intonat Imnul de Stat al
României şi Imnul Europei, după
care preoţii din comună au oficiat un
Te-Deum. După ce a salutat pre-
zenţa oficialităţilor judeţene şi le-a
mulţumit tuturor celor care au pus
umărul la organizarea acestei sărbă-
tori, primarul comunei Moftin, Ghe-

orghe David, a declarat deschise
manifestările organizate de Ziua co-
munei. “Mulţumesc autorităţilor ju-
deţene pentru onoarea de a petrece
alături de noi, mulţumesc tuturor

oaspeţilor veniţi la sărbătoarea noas-
tră, Consiliului Local, elevilor, spon-
sorilor şi tuturor celor care au ajutat
la organizarea Zilei comunei. Faptul
că Mihai Viteazu a poposit pe aceste

meleaguri   reprezintă ceva impor-
tant pentru comuna noastră şi acest
lucru nu trebuie uitat. De asemenea,
nu trebuie să uităm să iubim Româ-
nia şi să fim uniţi în acelaşi timp. De-

clar deschise manifestările organizate
de Ziua comunei Moftin şi îi invit pe
toţi să participe alături de noi la acest
eveniment”, a precizat primarul Ghe-
orghe David.

Sărbătoare în fiecare zi
la Moftin

În continuare, oficialităţile
judeţene au felicitat organizatorii şi au

lăudat, în cuvântările lor, conducerea
comunei. Astfel, prefectul Eugeniu
Avram a arătat că este onorat că a fost
invitat să participe la această sărbătoare
a moftinenilor. “Generaţiile actuale tre-
buie să păstreze dorinţa lui Mihai Vi-
teazu de a uni ţările române. În această
perioadă, unirea este mai importantă
ca oricând. Îi felicit pe cei care au orga-
nizat această frumoasă sărbătoare şi vă
transmit că eu, în calitate de reprezen-
tant al Guvernului în teritoriu, voi sus-
ţine toate proiectele care se vor
desfăşura în această comună pentru bi-
nele şi prosperitatea locuitorilor ei. La
Mulţi Ani, Moftin”, a mai spus prefec-
tul Avram.

De asemenea, vicepreşedin-
tele Consiliului Judeţean, Mircea
Govor, a felicitat conducerea Primăriei
Moftin atât pentru organizarea acestei
sărbători cât şi pentru realizările obţi-
nute în ultima perioadă. “Prezenţa au-
torităţilor judeţene la Moftin este tot
mai frecventă. Am participat aici la in-
augurarea noii grădiniţe, a staţiei de
epurare şi în scurt timp vom reveni
pentru inaugurarea unui nou drum
reabilitat. Se poate constata că la Mof-
tin este o conducere vie şi de fiecare
dată când ajungem aici avem impresia
că această comună se află în sărbătoare
în fiecare zi. Transmit de asemenea, sa-
lutul preşedintelui Consiliului Jude-
ţean, Adrian Ştef, şi a deputatului PSD
Octavian Petric. La Mulţi Ani pentru
toţi moftinenii”, a mai spus Mircea
Govor. 

Petrecere până târziu 
în noapte

A urmat apoi un program
artistic prezentat de elevii Şcolii
Gimnaziale “Mihai Viteazu” din
Moftin, după care Corul din Fin-
teuşu Mare a prezentat o serie de cân-
tece patriotice. Programul a
continuat cu depuneri de coroane şi
o defilare a majoretelor şi a fanfarei
până la scena amplasată pe terenul de
sport. 

Aici a început distracţia,
primii care au urcat pe scenă fiind cei
de la Ansamblul “Transilvania” din
Baia Mare, urmat de interpretul Cor-
nel Borza şi un recital de pricesne
susţinut de Rafila Bărbos. După un
recital de dansuri populare, susţinut
de copiii din comună şi de Ansam-
blul “Ceatăra” din Carei, pe scenă a
urcat interpreta Angela Muntean, iar
de la ora 18.00 a urmat recitalul sus-
ţinut de trupa Csocsesz din Ungaria.
Copiii din comună au prezentat şi un
program de dansuri moderne, iar de
la ora 19.15 pe scenă a urcat Petrică
Mureşan, al cărui recital a fost urmat
de cel susţinut de Csepregi Eva din
Ungaria.

De departe, însă, cel mai aş-
teptat moment al serii a fost specta-
colul life susţinut de Andra şi trupa
ei. Ziua Comunei Moftin s-a înche-
iat târziu în noapte cu recitalurile
susţinute de Notar Mary (Ungaria)
şi Horea Someşan.

Sărbătoare de excepţie duminică la Moftin
8 Moftinenii au avut parte şi de un spectacol susţinut de Andra la cea de a XIV-a ediţie a Zilei comunei

SĂRBĂTOARE. Ziua comunei Moftin a fost onorată de prezenţa autorităţilor judeţene

Corul din Finteuşu Mare, interpretând cântece patriotice

Majoretele au însufleţit atmosfera Defilare pe străzile Moftinului

Florin Dura
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Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuit

TALON DESERT GRATUIT!
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Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

blocuri ceramice, BCA, material lemnos, plase gard, 
panouri gard, mortare, tencuieli decorative, gleturi,

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

tel.0261861792
e-mail:motelvrajaviilor@yahoo.com

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

Angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

Nr. telefon contact - 0756068011

Micro 16, Aleea Universului nr. 4
L-S între 8-22 , D între 9-21

promoxcenter.ro
8 Copiere, imprimare, 
scanare alb negru şi color 
8 Finisare documente 
8 Copiere chei pentru  
automobile, lacăte, yale 
8 Cartele interfon 
8 Fotografii la minut 

Renunţă la OBOSEALĂ în 5 zile
cu produse 100% naturale!

Magazinul ALBINUŢA
str. Avram Iancu, nr 26, din Satu Mare,

Vă aşteaptă de Luni până Vineri între 10.00-17.00

Zirmer BuD 
scoate spre vânzare un număr limitat de  apartamente cu 
2 camere la un preţ special de 30.000 de euro.

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

Oferim consiliere şi pentru achiziţionarea apartamentelor
prin programul “Prima Casă”

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

ADRESA: STR. ADY ENDRE NR. 11, SATU MARE
TELEFON PROGRAMARI: 0261 716 459; 0740 231 559

| CATARACTA | DEZLIPIRE DE RETINA 
| GLAUCOM   | RETINOPATIE DIABETICA

CHIRURGIE REFRACTIVĂ
LASER!

| TRATAMENT LASER RETINOPATIE DIABETICA 
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Preşedintele PSD, Victor
Ponta, a postat sâmbătă pe
Facebook un mesaj, în care

îi acuză pe liberali că sunt “trădă-
tori”, că s-au aliat cu ”susţinătorii
şi profitorii «Regimului Bă-
sescu», apreciind că noua Alianţă
PNL-PDL este “o reunire a «ne-
bunilor şi mişeilor» sub acelaşi
acoperiş!”.

Victor Ponta reaminteşte
că, în timp ce în data de 26 iulie
2012 reprezentanţii PSD şi PNL au
organizat mitingul USL pentru de-
miterea preşedintelui Traian Bă-
sescu, doi ani mai târziu, la aceeaşi
dată, are loc Congresul pentru
aprobarea fuziunii PNL-PDL. La
“26 iulie 2012, la Romexpo se aflau
liderii USL ( adică PSD, PNL, PC
, Sorin Oprescu şi mulţi alţii ) ală-
turi de românii care doreau să pună

capăt «Regimului Băsescu» . În
Piaţa Revoluţiei erau Băsescu şi oa-
menii lui ( Blaga, MRU, Macovei şi
alţi susţinatori si profitori ai acelu-
iaşi “Regim”!)”, scrie Ponta pe Face-
book.

El adaugă că la “26 iulie
2014 - la Palatul Parlamentului se
reunesc reprezentanţii «Regimului
Băsescu» ( tot Blaga, MRU, Maco-
vei şi alţii la fel) ca să se unească cu
reprezentanţii PNL ( parlamentari,
preşedinţi, primari şi alţi demnitari
aleşi toţi în funcţii în 2012 ca repre-
zentanţi ai USL care atunci luptau
cu «Regimul»!)”. Concluzia lui
Ponta este că “trădătorii câştigă în-
totdeauna doar pe termen foarte
scurt, dar ruşinea lor e compensată
de o funcţie în «Partidul cu 100 de
conducători» ( sau o reunire a “ ne-
bunilor şi mişeilor” sub acelaşi aco-
periş!)”.

PONTA, DESPRE CONGRESUL PNL-PDL: 

E o reunire a “nebunilor şi
mişeilor” sub acelaşi acoperiş

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

Consultaţii medicale zilnic între orele 12:30-15:00 
• Chirurgie generală • Medicină internă şi reumatologie 
• Psihiatrie • Neurologie 

Servicii de examinări medicale
zilnic 12:30-15:00, pentru:

• Preschimbare de permise auto 
• Obţinere permise (şcoală de şoferi)
pentru profesionişti şi amatori 
• Vize medicale pentru port
armă, vânători şi agenţi de pază

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!

Preşedintele Senatului,
Călin Popescu Tăriceanu, susţine că
fuziunea PNL-PDL ar fi o încunu-
nare a eforturilor depuse de Traian
Băsescu pentru a-şi subordona PNL,
menţionând că el a făcut uz de toate
mijloacele pentru a păstra identitatea
şi unitatea PNL, dar şi că congresul
PLR va fi pe 1-2 august.

Fostul preşedinte al PNL,
demisionar din calitatea de membru
al partidului, a comentat decizia de
fuziune PNL-PDL luată în congresul
comun de sâmbătă, din care ar re-
zulta un singur partid care păstrează

numele PNL. “Decizia de fuziune cu
PDL a Congresului extraordinar al
PNL din 26 iulie 2014 reprezintă în-
cununarea cu succes a eforturilor de-
puse de Traian Băsescu încă din 2005
de a subordona PNL, cu toate conse-
cinţele care decurg de aici. În calită-
ţile mele de preşedinte al PNL, de
prim ministru desemnat în numele
PNL şi, ulterior, de membru al Bi-
roului Politic Naţional, am făcut uz
în aceşti ani de toate mijloacele şi in-
strumentele democratice pentru
prestigiul şi credibilitatea partidului,
pentru a-i păstra identitatea şi unita-

tea. Toate eforturile, toate realizările,
tot prestigiul şi credibilitatea câşti-
gate, toată munca depusă de membrii
simpli ai partidului după Revoluţie,
şi nu în ultimul rând, istoria de 139
de ani a PNL au fost risipite de câşiva
lideri aleşi în mod nefericit să con-
ducă destinele partidului”, susşine
Tăriceanu într-un comunicat remis,
duminică, MEDIAFAX .

El pledează pentru faptul că
PNL ar fi trebuit să rămână alături de
PSD, în cadrul USL, pentru a res-
pecta votul de la parlamentarele din
2012.

TăRICEANU, DESPRE FUzIUNEA PNL-PDL: 

Am făcut tot ce am putut pentru a păstra 
unitatea şi identitatea

PSD a reacţionat faţă de
gestul fuziunii PNL-PDL, ratificată
prin congresul de sâmbătă, spunând
că acest demers ar fi pentru a res-
taura regimul Băsescu, în timp ce
PNL susţine că nervozitatea PSD şi
a lui Victor Ponta provine din fap-
tul că şansele la prezidenţiale i-au
fost reduse prin noul partid. Purtă-
torul de cuvânt al PSD, Dan Şova,
a reacţionat printr-un comunicat de
presă în legătură cu congresul de
sâmbătă pentru fuziunea PNL-
PDL, menţionân că astfel s-ar fi îm-
părţit scena politică în două tabere,

pro şi contra lui Traian Băsescu.
“Am văzut fel şi fel de discursuri în
cadrul congresului de fuziune, dar
n-am sesizat nici măcar cel mai mic
reproş adresat lui Băsescu. Nu doar
că cei din PNL şi PDL nu se dezic
de cei 10 ani de dezastru provocat de
acest regim nociv, dar ne demons-
trează că se pregătesc să-l aducă în-
apoi. Înţeleg că oameni precum Blaga,
Boc, Anastase, Videanu sau Ioan Ol-
teanu pot fi nostalgici după epoca de
aur a regimului Băsescu, atunci când
s-au îmbogăţit pe spinarea românilor,
dar nu m-aş fi aşteptat niciodată ca

tocmai Iohannis să fie vehiculul prin
care aceşti oameni ar putea ajunge din
nou la conducerea ţării’, susţine Şova,
într-un comunicat remis, duminică,
agenţiei MEDIAFAX.

El a menţionat că în acest
moment scena politică s-ar fi împăr-
ţit în două tabere: “pe de-o parte,
oameni ca Iohannis, care vor restau-
raţia regimului Băsescu şi, de cea-
laltă parte, PSD, alături de
partenerii din UNPR şi PC, care îşi
asumă în continuare lupta pentru
dărâmarea regimului Băsescu, înce-
pută în 2012”. 

PSD: Fuziunea PNL-PDL e pentru Băsescu

CS Voinţa Satu Mare
organizează

Cursuri de şah 
în vacanţa de vară
Cursurile au loc  la Complexul de

educaţie ecologică şi monitorizare a
calităţii aerului din Grădina Romei

(Casa Verde)
Informaţii suplimentare şi

înscrieri: 
Maestrul FIDE 

Muntean Ciprian-Sorin
0744-86-86-88; 0771-37-62-12;

Email: ciprimuntean@yahoo.com

MB EUROPA BROKER DE
ASIGURARE SRL 

Satu Mare, str. Decebal nr. 4
(parter)

E-mail: office@mbeuropa.ro
Telefon: 0261.710.470,
0744.288.530, 0744.393.211

Asigurare RCA online:  www.mbeuropa.ro
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Kovacs arbitrează
semifinala Europea-
nului U19
Careianul Istvan Kovacs va arbitra
una dintre semifinalele Campionatu-
lui European de fotbal rezervat junio-
rilor până la 19 ani. Kovacs va
conduce în această seară de la ora 22
meciul dintre Portugalia și Serbia.
Partida va fi transmisă în direct de Eu-
rosport. Se pare că prestațiile foarte
bune avute la acest turneu l-au
propulsat pe Kovacs printre cei mai
buni trei ”centrali” de la Europenele
din Ungaria iar prin tragere la sorți
careianul va oficia la a doua
semifinală. Portugalia a terminat cu
punctaj maxim grupa A, în vreme ce
Serbia a terminat pe doi în grupa B.
În cealaltă semifinală se vor întâlni de
la ora 19 Austria și Germania. (FM)

Sab-Gomez, în top
la Cupa Meseş
În week-end, la Zalău a avut loc
Cupa Meseşul la box. Au participat
pugilişti de la şapte cluburi din ţară
şi străinătate: Alro Slatina, CSM
Baia Mare, CSS 2 Baia Mare, Crişul
Oradea, FCM Zalău, Pacs (Un-
garia) şi de la Sab Gomez Carei.
Patru sportivi au făcut deplasarea la
Zalău, alături de antrenorul Gheo-
rghe Sabău, trei dintre ei reuşind să
câştige. Astfel, la cadeţi, Tobias Cra-
jczar (46 kg) l-a învins la puncte pe
Romeo Marcofan (Zalău). La ju-
niori, Vlăduţ Corodan (56 kg ) a
pierdut la puncte în faţa sportivului
de la Crişul Oradea, Norbert Buzaş.
Cristina Schuller (48 kg) în schimb
s-a impus după un meci frumos îm-
potriva pugilistei Raluca Ioniţă
(Alro). Iar la tineret, Alexandra
Vinkler (64 kg) a învins-o pe Maria
Toporan (CSM Baia Mare). Cele
două pugiliste din Carei au evoluat
foarte bine şi au primit aprecieri din
partea celor prezenţi. În plus,
delegaţia careiană s-a întors acasă cu
mai multe cupe oferite de organiza-
tori.

Steaua bate Rapidul
Iată câteva dintre rezultatele primei
etape:
Chiajna - astra 0-2
Marcatori: Fatai (11), Budescu (13)
CSU Craiova - Pandurii 1-1
Marcatori: Curelea (86)/Shalaj (74)
aSa Tg. Mureş - U Cluj 0-0
rapid - Steaua 1-3
Marcatori: Pancu (23)/Keşeru (27),
Popa (66), Chipciu (72).
Ieri s-au jucat partidele FC Botoşani
- Gaz Metan, CFR - Ceahlăul şi
Braşov - Petrolul, iar etapa se încheie
azi cu meciurile CSMS Iaşi - Viitorul
(18.30, Look TV) şi Dinamo - Oţelul
(21.00, Look Plus).

Flash InfoFlash Info
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Pe  o  căldură  sufocantă,
sâmbătă,  a  avut  loc  etapa  a
patra a C.n. de rally Sprint.

Traseul  amenajat  pe  Bulevardul
Transilvania a oferit competitorilor
dar şi spectatorilor un spectacol pe
cinste. Un număr record de 53 de
piloţi din Baia Mare, Dej, livada,
oradea,  Carei,  Marghita,  Sân-
martin şi Satu Mare s-au aliniat la
startul etapei, aceştia încingând as-
faltul pentru privitori şi susţinători.

Între manşe au avut loc şi
demonstraţii de derapaj controlat, cu
drifteri din Baia Mare şi Satu Mare,
care au dat gata 12 perechi de cauci-

ucuri, iar adrenalina şi fumul au atins
cote maxime. Şi de această dată orga-
nizatorii s-au achitat foarte bine de
sarcini pentru ca totul să iasă ca la
carte, iar siguranţa piloţilor şi specta-
torilor a fost pe primul plan. Acest
campionat ajuns la ediţia cu numărul
nouă are cinci etape si este organizat
de  ACR - Sucursala Satu Mare,
Clubul Sportiv Auto Karting Rider’s
şi de  Primăria Municipiului Satu
Mare, în colaborare cu Poliţia Rutieră
Satu Mare, Poliţia Locală Satu Mare,
Jandarmeria şi ISU Someş.  Sigur, la
final s-au premiat câştigătorii la cele
opt categorii de vârstă şi motorizare,
aceştia fiind recompensaţi cu
diplome, cupe şi, bineînţeles,
punctele care întocmesc clasamentul
final.

Castigatorii etapei a iV-a:

- Grupa JN.1: 1.Iocsak Leontin 13 ani
(Livada, Suzuki), 2.Tarta David 12 ani
(Baia Mare, Suzuki Swift), 3. Pintye
Balázs 12 ani (Satu Mare, Honda). 
- Grupa JN.2: 1.Balogh Alex 16 ani
(Satu Mare, Peugeot), 2.Kira Laurentiu
17 ani (Satu Mare, Honda.), 3.Purgui
Flaviu (Satu Mare, Peugeot).
- ON.1: 1.Iocsak Ioan (Livada, Suzuki),
2.Füstös Tiberiu (Dej, Mitsubishi),
3.Füstös Andrei (Dej, Mitsubishi).
- ON.2: 1. Havrilla Peter (Baia Mare,
Opel Astra), 2.Gavruta Doru (Oradea,
Ford Fiesta), 3.Popa Dumitru Cristian
(Sinmartin, Ford Puma).
- ON.3:1. Kovács Levente (Satu Mare,
BMW), 2.Treger Oszkár (Baia Mare,
BMW) 3.Gulya Zsolt (Satu Mare,

BMW).
- OOP.1: 1.Kui Ferenc (Satu Mare,
Honda), 2.Majer Richard (Satu Mare,
Honda), 3.Kürti Zsolt (Marghita,
Honda).
- OOP.2: 1.Stecka Florin (Satu Mare,
BMW), 2.Farcau Catalin (Satu Mare,
BMW), 3 Kovács Levente (Satu Mare,
BMW).
- OPEN: 1Stecka Florin (Satu Mare,
BMW), 2.Tirpe Ioan (Oradea,
BMW), 3.Kovács Levente (Satu Mare,
BMW).

Au mai fost premiati la categoria femi-
nin Iocsak Natalia Ramona (Livada -
10 ani), cel mai tanar copilot - Toth
Darius (Satu Mare) si pentru demon-
stratii de drift pilotul Ciulean Alex
(Baia Mare).

Daniel Chiorean

RALIU / Spectacol pe patru roţi

Campion sătmărean la
Centura Transilvaniei
8Szilard Gaspar s-a impus la categoria 60 kg

Turneul Internaţional de Box
„Centura Transilvaniei 2014”,
desfăşurat în intervalul 24-26 iulie, la
Cluj-Napoca, a avut o participare
semnificativă, peste 100 de sportivi de
mare valoare, componenţi ai loturilor
naţionale de box ale României,
Moldovei, Germaniei şi Ungariei, dar şi
ai unor prestigioase cluburi. Printre
aceştia s-a numărat şi sătmăreanul de la
CSM Cluj, Szilard Gaspar. Fostul
pugilist de la CS Unio a avut un parcurs
excelent, reuşind să câştige centura la
categoria 60 kg. Considerată o
competiţie pentru “semi-profesionişti“,
Centura Transilvaniei a avut ca oaspeţi
de seamă foşti mari campioni, Mihai
Leu, Francisc Vaştag sau Leonard Do-
roftei, preşedintele FRB. Revenind la
prestaţia sătmăreanului, acesta a câştigat
prima confruntare la puncte în faţa
unui sportiv din Ungaria. A urmat fi-

nala în faţa unui reprezentant al Ger-
maniei, pe care Szilard l-a învins tot la
puncte şi şi-a adjudecat centura şi
medalia de aur. Marţi, Szilard Gaspar
alături de colegii săi vor porni spre
Roma, unde la sfârşitul săptămânii vor
participa la un nou turneu
internaţional.

Egal cu Tărlungeni
8Ciprian Brata a marcat unicul gol al galben-albaștrilor

După distracția de joi seara, 7-
1 cu echipa de liga a 5-a, Victoria Bod,
Olimpia a jucat sâmbătă la prânz un nou
meci de pregătire, cu Unirea Tărlungeni.
Partida s-a încheiat la egalitate, scor 1-1,
unicul gol al echipei noastre fiind marcat
de Ciprian Brata în minutul 62 după o
centrare venită de la Gavrilescu. Unirea a
deschis scorul în minutul 14 la o fază în
care apărarea noastră s-a complicat inutil.
”Am încercat un nou sistem de joc . Joi s-a
jucat 4-2-3-1 iar sâmbătă am încercat 4-1-
4-1. Sunt mulțumit în mare parte de
evoluția băieților și de modul de implicare
în această perioadă de pregătire ”, a spus
principalul Cosmin Bodea. Legat de
situația mijlocașului Ciprian Brata, tehni-
cianul Olimpiei speră ca situația ”pan-
durului” să se rezolve cât mai repede. ”E

un jucător de care am avea mare nevoie și
sper ca lucrurile să se rezolve la începutul
săptămânii”, a punctat Bodea. Olimpia a
început în formula: Anca-Trip -
Munteanu, Bălău, Mureșan, Iuhas, Micaș,
Gavrilescu, Bic, Laso, Neagu-Bujor. Au
mai intrat: Paul, Schwarzkopf, Faur, Vil-
land, Feier, Apostu, Brata. Olimpia va mai
juca în Poiana Brașov un meci de verificare
miercuri sau joi, adversarul urmează a fi
stabilit azi. Apoi pe 1 august echipa va
reveni la Satu Mare. ”Vom definitiva lotul
pentru noul sezon după acest cantona-
ment”, a amintit Bodea care mai are pro-
gramate amicale pe 9 august acasă cu FC
Bihor și pe 13 și 16 august, urmează ca ad-
versarii să fie anunțați la întoarcerea la Satu
Mare. În plus, portarul Miron va ajunge
mai mult ca sigur la Naţional Sebiş.

KARATE
Un nou stil 
la Satu Mare

La Satu Mare a fost prezent
zilele trecute preşedintele regional al
stilului de arte marţiale Nihon Tai-
jitsu Jujitsu din Ungaria – Sempai
Ivan Janos, cel care este conducătorul
Clubului Sportiv de Arte Marţiale
Veteran din Ungaria. La invitaţia lui
Csaba Nyesti (3 Dan) – preşedintele
CS Okinawa Satu Mare şi a lui Sen-
sei Robert Magos (6 Dan) –
preşedinte AJK Satu Mare, Sempai
Ivan Janos a ţinut un antrenament de
prezentare cu sportivii de la Okinawa
arătând stilul Nihon Taijitsu Jujitsu,
un stil care este foarte popular în rân-
dul soldaţilor din Ungaria. Acesta
este folosit în legiunea din Franţa şi

s-a răspândit în Europa datorită lui
Sensei  Gusztav Vikartoczky (7
DAN), ofiţer în cadrul armatei
maghiare.

În altă ordine de idei, în
cadrul Asociaţiei Judeţene de Karate
şi Arte Marţiale Satu Mare se vor
înfiinţa departamentele de stiluri de
arte martiale, ca de exemplu:
shotokan, shito ryu, goju ryu, wado
ryu, kyokushinkai, tai box, aikido,
kikck box,  taekwondo, nihon taijitsu
jujitsu sau all style.

Departamentul de Nihon
Taijitsu Jujitsu din cadrul AJK Satu
Mare va fi condus de Sensei Csaba
Nyesti, cel care a primit acordul celor
din Ungaria pentru a răspândi acest
stil foarte eficient în autoaparare.
Totodată în luna septembrie se va or-
ganiza un antrenament comun mai
amplu cu cluburile afiliate la AJK
Satu Mare la care va fi invitat Sensei
Gusztav Vikartoczky (7 Dan) pentru
a arăta mai multe din secretele stilu-
lui Nihon Taijitsu jujitsu.

AJF
Hotărâri ale Biroului Executiv

Intrunit in sedinta la data de
25.07.2014, Comitetul Executiv al
Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu
Mare a hotarit anumite aspecte refer-
itoare la omologarea terenurilor din
cadrul Ligii de Elită.

Astfel, Comisia de Omolog-
are a bazelor sportive la care isi desfa-
soara activitatea echipele participante
in Liga IV Elite va fi formata din
reprezentanti ai echipelor iar din
partea AJF Satu Mare vor fi prezenţi
la omologare Pataki Zoltan si Ziman
Cornel, in calitate de vicepresedinti. 

Conditiile minime pentru
omologarea bazelor sportive sunt: ves-
tiar echipa gazda, vestiar echipa
oaspete, vestiar arbitri, dusuri, grup
sanitar, apa rece, apa calda,
scaune/banci si cuiere in vestiarele
echipelor, gard imprejmuitor la
terenul de joc, iar daca vestiarul nu are
legatura directa cu suprafata de joc

trebuie sa existe un gard sau tunel prin
care sa se asigure protectia tuturor ofi-
cialilor prezenti la joc.  Incepind cu
data de 28 iulie cei doi vicepresedinti
ai AJF, Ziman Cornel si Pataki Zoltan
trebuie sa duca la indeplinire omolog-
area terenurilor.

In cazul in care la bazele
sportive apar nereguli, chiar daca au
fost omologate, in timpul desfasurarii
campionatului, Asociatiile Sportive
sunt obligate sa remedieze deficien-
tele, in caz contrar urmind a nu fi pro-
gramate in campionat. 

Asociatiile Sportive din Liga
4 Elite sunt obligate sa achite 50% din
datoriile pe care le au fata de AJF Satu
Mare, iar restul de 50% va fi esalonat
astfel incit sa fie achitat pina la finalul
anului 2014.  Tragerea la sorti pentru
stabilirea programului competitional
la Liga IV Elite va avea loc luni, 4 au-
gust ora 10.00 la sediul AJF.



SOCIETĂŢI

OFERTE DE SERVICIU

l Caut femeie pentru îngrijit copii şi
curăţenie în Negreşti Oaş. Telefon 0757-
695974.
l Angajăm şofer categoria B,C şi ge-
stionar depozit în Carei. Telefon:
0735803105.
l Angajăm barmană în Carei. Tele-
fon: 0751459610. 
l Angajăm automatişti, frigotehnişti,
instalatori. Telefon 0751-125479.
l Caut cosmeticiană cu experienţă.
Tel. 0722-957772.

MATRIMONIALE

l Bărbat, 34 ani, caut
domnişoară/doamnă pentru companie,
călătorii. Ofer sprijin financiar. Telefon
0742-780142.
l Tânăr, 38 ani, situaţie materială
bună, caut prietenă de vârstă apropiată,
fără obligaţii. 0745-325900.

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii:
construcţii, electricieni auto, înfrumuse-
ţare, alimentaţie, turism, ISCIR, SSM,
PSI, mediu, agent securitate. www.fun-
datiaapt.ro; 0784-238730, 0744-
437105.

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

l Aeroport Budapesta, excursii, dele-
gaţii. Telefon 0741-921789, 0770-
592195.
l Duc-aduc persoane în Ungaria-Aus-
tria-Germania. Telefon: 0743132885. 
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
l Transport persoane şi colete, zilnic,
ieftin, la destinaţie, Franţa, Italia, Aus-
tria, Germania, Spania, Portugalia, An-
glia, Belgia, Irlanda, Norvegia, Suedia,
Danemarca. 0747-701091.

l Transport marfă 3 mc, următoarele:
balastru, pietriş, moloz, pământ pentru
grădină şi gazon, lemne pentru foc, mu-
tări mobilier, orice, la cererea clientului.
Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări.
0755-699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări
la preţuri convenabile. Telefon 0745-
049715.
l Duc-aduc persoane în Germania.
Telefon: 0723488400. 
l Transport frigorific izoterme 3,5 t,
6,5 t şi cisternă 11.800 l, de la 0,8
euro/km. 0756-622682.
l Transport persoane Germania, Spa-
nia, Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism,
intern şi extern, la cele mai bune preţuri.
Telefon (non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Ger-
mania la destinaţie. Execut tractări în şi
din străinătate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până
în 1,5 t, în Satu Mare şi judeţele înveci-
nate. Tel. 0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Proiectare în construcţii. Arhitec-
tură, structură şi instalaţii. 0756-
777470.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Sobe teracotă montat, reparat. Te-
lefon: 0740-458421.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744561714.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii
avantajoase. Telefon 0734-775734.
l Resoftare, reparaţii telefoane an-
droid, tablete, instalare navigaţie iGO
2014. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, in-
stalare Windows XP, 7,8, setare reţea
Wi-Fi, curăţire unitate, instalare pro-
grame office etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, tele-
foane, tablete cu hărţile 2014, full Eu-
ropa, compatibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, camion. Tele-
fon 0740-774201.
l Profesionist filmez, fotografiez orice
eveniment, aparatură profesională, cali-
tate excelentă, preţ  negociabil. 0754-
489733.
l Executăm şi reparăm cazane de
făcut pălincă la comanda clientului, de
orice dimensiuni de la 1,5 litri până la
1000 litri chiar şi la domiciliul clientului
Telefon  0743889102.
l Facem curăţenie în poduri, beciuri,
garaje contra bani sau obiecte. 0748-
311795.
l Execut lucrări de parchetat, parchet
clasic + parchet laminat cu maşină aspi-
rator. Telefon 0744-935068.

l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente speciale. Editare video,
montaj video, transpunere casete VHS,
miniDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare
în domeniu la cele mai mici preţuri!!!
Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C,
D. Profesionalism, preţ avantajos. Ma-
şini ultimul tip. Telefoane  0744-
238243, 0361-421142, 0744-590033,
0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice
şi electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade,
copertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la do-
miciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în
instalaţii sanitare şi gaze naturale la pre-
ţuri avantajoase. Proiecte, montări şi ser-
vice microcentrale, apă, canalizare.
Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
l Pentru a imortaliza momentele im-
portante din viaţa dumneavoastră, vă
oferim filmări şi fotografii pentru nunţi,
botezuri şi alte evenimente, cu aparatură
profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. Telefon:
0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A
- Z. Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-
blocuri. Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de ame-
najări interioare şi exterioare: vopsit, gre-
siat, zugrăveli, faianţări, parchetat, la
preţuri negociabile. Telefon 0740-
511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi
telefonie + depanări calculatoare, confi-
gurare internet, rutere, imprimante, sca-
nere şi la domiciliu. Telefon
0771-241880.

TERENURI

l Vând locuri de casă pe str. Căprioa-
rei. Telefon 0740-634814.
l Vând 10 ari teren pe str. Petre Ispi-
rescu. Telefon 0740-634814.
l Vând grădină cca 650 mp, str. Vic-
toriei din Bercu Roşu - zona ştrand, preţ
informativ - 1600 euro/ar, negociabil.
0361-420692, 0770-643951.
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3,
zonă liniştită, apă, gaz, curent, cu PUZ,
12.000 euro. 0745-253025.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m,
toate utilităţile, la strada principală în
Vetiş, după Unicarm, 30.000 euro. 0770-
635485, 0732-116825.
l Vând casă de lemn, locuibilă, cu apă
şi curent, lângă ştrand, cu 7 ari. 0770-
467713, 0361-413888.
l Vând 1 ha teren arabil intravilan şi
documentaţie proiect cu fonduri euro-
pene măs. 121. Telefon 0745-855032.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ -
9000 euro. 0748-536127.
l Vând  grădină cu pomi fructiferi, ca-
bană cărămidă, fântână în Bercu Roşu
(extravilan), preţ - 5100 euro sau schimb
cu autoturism + diferenţa. Telefon
0741-120883.
l Vând parcelă 9 ari, zona Auchan -
Drumul Careiului, cu pomi fructiferi.
Telefon 0745-039506.
l Vând 10 ari teren pe str. Petre Ispi-
rescu, cu 18  front, preţ - 15.000 euro.
Telefon 0745-330184.
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MARFĂ MUTĂRI -
0745-049715

AUTOSERVICE 
AUTORIZAT RAR

Execută:
- Reglat direcţie în 4 puncte

- Lucrări mecanice
- Lucrări de tinichigerie

- Lucrări la instalaţia electrică
- Schimb de caroserie.

Miron Costin 54. Telefon 0261-
712102 

sau 0742-311872. 

Societatea profesională de insolvenţă IN-
SOLV EXPERT SPRL cu sediul în Satu
Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, înscrisă
în registrul societăţilor profesionale al
UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu CIF
RO 21034359, în calitate de lichidator judi-
ciar, numită de Tribunalul Satu Mare, anunţă
vânzarea la licitaţie publică sau la negociere
directă a următoarelor bunuri aflate în patri-
moniul următoarelor societăţi comerciale de-
bitoare:
diverse: ventilatoare, rezervoare, pompe, po-
lizoare, lămpi şi alte bunuri specifice unei fa-
brici de tricotaje şi de confecţii.    

teren intravilan, în suprafaţă de 1406 mp, cu
front la strada Fabricii, preţ   13.498 eur
drum uzinal – alee betonată, preţ 89 lei;
platformă – betonată, preţ 1087 lei;
podvale beton, 800 buc, preţ 1920 lei; 
linie electrică subterană, preţ 29 lei; 
bazin PSI – groapă betonată, preţ 34 lei;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Vânzarea globală la licitaţie publică sau prin
negociere directă a următoarelor bunuri mo-
bile şi imobile proprietate a debitoarei:
teren în suprafaţă de 38.000 mp, proprietate
tabulară;
construcţii – hale producţie, ateliere diverse,
sediu administrativ cu utilităţile aferente şi
împrejmuiri, drumuri uzinale betonate, două
coşuri de fum şi alte construcţii;
produse finite - sticlarie
Vânzarea individuală la licitaţie publică sau
prin negociere directă a următoarelor bunuri
mobile şi imobile aflate în averea debitoarei:
centrală termică cu terenul aferent – preţ de
pornire 70.000 lei.
pompa alimentare pentru combustibil si re-
zervor , rezervor din otel cil.(3 buc.), masina
de capsat cutii (3 buc.),  masina de balotat
hartie , masina de rindeluit la grosime;

Spatiu comercial P+E situate in  Satu Mare,
str.Fabricii,, nr.82, jud, Satu Mare,functional:
Parter : magazie, bar, grup sanitar, hol, casa
scarii si  etaj:    sala de consumatie, bucatarie,
grup sanitar , suprafata utila totala: 192,72
m2,, inscris in CF 57570 Satu Mare
,top.13192/7/2/IV/C , CF 57275 Satu
Mare, top.13192/7/2/IV/B si CF 56139
Satu Mare, top. 13192/7/2/XI cu titlu juridic
cumparare la pretul de 53.424 euro .

Imobil –constructie (carmangerie) situat in
Satu Mare, str.Depozitelor,nr.21, inscris in
CF 53548 Satu Mare , nr. cadastral 6542/10
si dreptul de folosinta asupra terenului in su-
prafata de 250 mp din  terenul in suprafata
totala de 500 mp aflat in proprietatea Statului
Roman ,la pretul de strigare de 74.910 euro,
Imobil-constructie  (ATM) situat in Satu
Mare , str Depozitelor, nr.21 , jud Satu Mare
inscris in CF 57713 Satu Mare , nr. cadastral
6542/8  si dreptul de folosinta asupra terenu-
lui aflat in proprietatea Statului Roman la
pretul de strigare de 75.000 euro .
Paleti din lemn euro si non-euro

Cuier  mare patinat, pret de strigare 1.012 lei
Cuier mic patinat , pret de strigare 836 lei
Bufet vitrina patinat ( 4 usi) patinat, pret de
strigare 1.845 lei
Bufet vitrina ( 4 usi ) patinat, pret de strigare
1.768 lei
Bufet vitrina ( 3 usi ) patinat, pret de strigare
1.442 lei
Comoda TV mica patinat pret de strigare
546 lei

Mobilier si aparatura  de birotica, 
Scule auto: masina de gaurit, ridicator auto, etc
Obiecte de inventar ( imprimanta Epson)
masina de spalat auto
pompa motorina
bazin combustibil 35 000 l
Listele completete de inventar si  preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consultate
la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu
Mare 

mobilier  si aparatura birotica
scule si utilaje (atelier reparatii auto)
piese de schimb auto 
Listele complete de inventar si  preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consultate
la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu
Mare

�    diverse piese de schimb auto pret de stri-
gare 48.356,55 lei
�    Casa de marcat Euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si  preturile in-
dividuale pentru fiecare bun pot fi consultate
la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu
Mare

�     Piese auto
•     Casa de marcat
Listele complete de inventar si  preturile indi-
viduale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare

�     Imprimanta Canon, pret de strigare 200
lei.

Apartament cu 3 camere si dependinte  cu
destinatie spatiu comercial , situat in Negresti
Oas, Aleea Crinului , bl.D8/2, Parter,inscris
in CF 100310-C1-U1  top..8/4/2, pret de
strigare   27.000 euro

Spatiu comercial –magazin supermarket si-
tuat in Negresti Oas, str Victoriei , nr. 198,
jud Satu Mare, inscris  in CF 100309 top
883/3a si 883/4a , pret de strigare  153.000
euro

Cabana Turisor  S+P+2 situata in Negresti
Oas, str Vraticel fn (km9) , extratabulara,pret
de strigare  27.580 euro
Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador, can-
tar, vitrine frigorifice, mobilier comercial ,hi-
drofor, masina taiat paine,  casa de marcat)

Apartament cu 2 camere situat la etaj I in bloc
P+4E din Negresti Oas, str Victoriei bl.23 ,
inscris in CF 3876 individuala Negresti Oas,
cadastral: 89/14  Su=44,32 mp, pret de stri-
gare  15.000 euro 

Cladire –spatiu de productie, comerciale si
birouri firme si teren in suprafata de 806 mp.
situat in loc.Gherta Mica str. Noua
nr.468/A,jud. Satu Mare,inscrise in CF nr.
100009 Gherta Mica,provenita din reconver-
sia de pe hartie a CF NR. 3242 Gherta
Mica,sub top/210/10 si 212/2 , pret de stri-
gare 97.118 euro

Teren extravilan in suprafata de 64400 mp
inscris in CF 100304 Piscolt, pret de strigare
48.690 eur

Constructii agricole  dezafectate ,  proprietate
extratabulara, pret de strigare  115.871 lei

Instalatie electrica transformator 100 kva ,
pret de strigare  64.986 lei

Stoc produse finite -Confectii femei si barbati
pret pornire licitatie :1712 lei
Generator aburi TJ star 2
pret pornire licitatie :1471 lei
Masina de croit GEM 85/6
pret pornire licitatie :1471 lei
Masa cu fier de calcat
pret pornire licitatie :1612 lei
Masina de surfilat 5 fire 
pret pornire licitatie  :803 lei

casa (cu drept de folosinta asupra terenului
100 mp) situata in Satu Mare B-dul Closca ,
nr.58 , inscrisa in CF 8457 Satu Mare , cadas-
tral 4267/16  , pret de strigare  15.035 euro

autoturism OPEL VECTRA , anul fabrica-
tiei 1992, nr.circ SM –O3-FMR pret de stri-
gare 480 euro

autoturism marca Skoda Octavia  , anul fabri-
catiei 2007, nr.circ. SM-10-MCO, pret de sti-
gare 3360 euro

stoc echipamente , piese pentru calculatoare
si periferice IT , pret de strigare 1554 euro

Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si im-
obile menţionate mai sus vor avea loc, de re-
gula, saptamanal, în fiecare zi de joi, ora
14:00, la sediul lichidatorului INSOLV EX-
PERT SPRL  din Satu Mare, str Ham Janos,
nr.17, ap. 10, jud. Satu Mare.

Vânzarea bunurilor se va face prin licitaţie pu-
blică dacă sunt doi sau mai mulţi ofertanţi
pentru aceleaşi bunuri sau prin negociere di-
rectă, dacă există un singur ofertant. 

In situatia in care la prima sedinta de licitatie,
pentru oricare  din bunurile de mai sus , se va
face oferta de cumparare  la pretul de vanzare
stabilit prin raportul de evaluare, acestea vor
fi adjudecate acelui ofertant la pretul din ra-
portul de evaluare. Plata pretului se face in lei
la cursul BNR leu/euro din ziua  adjudecarii
bunurilor. 

Preturile  de strigare indicate mai sus nu in-
clud TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor
depune la lichidator până în ziua şi ora stabi-
lită pentru vânzare, certificatul de înmatricu-
lare, actul constitutiv , declaratia ca nu se afla
in insolventa  şi împuternicirea societăţii ofer-
tante pentru reprezentantul ofertantei care va
participa la licitaţie, precum şi copie după
actul de identitate al acestuia.

Ofertanţii persoane fizice se vor
prezenta cu actul de identitate si daca este
cazul procura autentica de reprezentare .

Ofertele pentru cumpărarea aces-
tor bunuri pot fi transmise lichidatorului şi
pe e-mail: insolv.expert@yahoo.com, fax:
0261.716703, sau prin poştă la sediul lichi-
datorului din Satu Mare, str. Ham Janos, nr.
17, ap. 10, jud. Satu Mare, cod poştal 440027.

Conform art. 53 din Legea insol-
venţei, bunurile adjudecate se transmit cum-
părătorului adjudecatar libere de orice sarcini.

Pentru informaţii suplimentare vă
puteţi adresa la tel: 0733.676.201;
0735.842.809, 00261.716703, e-mail: in-
solv.expert@yahoo.com

Caut florăreasă cu experienţă în
domeniu. Tel. 0749.270,722.

Firma de construcţii Bautechnik anga-
jează muncitori necalificaţi din Carei şi
zona Careiului. Telefon: 0745655483. 

Duc persoane Austria, Germania,
comod, rapid şi ieftin. 0744-187152,
0770-493225.

Transport persoane în Austria-Germa-
nia, la destinaţie. Telefon: 0741-
416428.

Transport marfă 5 tone şi mutări. Te-
lefon 0746-140664.

Pictez tablouri pe pânză în funcţie de
cerere. Vând tablouri. Telefon 0728-
001316.

SC AGRIND SA Tăşnad pune în
vânzare “COMBINĂ RECOLTAT
FURAJE CLASS, JAGUAR 682” ne-
funcţională, pentru piese de schimb.
Informaţii la telefon 0744765180.

Vând teren 10.5 ari în spate la PRAC-
TIKER, front 26 metri. Tel:
0744852285.

AGENŢIA MATRIMO-
NIALĂ “JUMĂTATEA

TA” TE INVITĂ SĂ

ÎŢI GĂSEŞTI 
JUMĂTATEA.

Informaţii la tel. 0756-693.438
sau 0771-526.311.

Ş t r a n d  N o r d  Ve s t  
Te r m a l  P a r k  

angajează 
personal pentru 

curăţenie şi vânzător 
Fast Food. 

Tel. 0745492001.
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l Vând locuri de casă 7,5 ari; 6,8 ari;
8 ari, cu PUZ aprobat cu tot, pe str. Că-
prioarei, fiecare cu 20 m front. Telefon
0745-330184.
l Vând grădină cu cabană din cără-
midă, 10 ari, 5.000 euro, situată în
Bercu Roşu, extravilan. Telefon 0741-
120883.
l Vând sau schimb cu apartament
sau garsonieră lux 7 ari livadă cu casă de
vacanţă, toate utilităţile, str. Victoriei,
lângă ştrand. 0770-467713.
l Vând două parcele teren intravilan
la intrare în Lazuri, cartierul nou. Uti-
lităţi: apă, curent, iluminat public,
drum pietruit, proiect de canalizare în
curs. Preţ negociabil. Tel. 0752.025.805
l Vând ieftin 5 ari grădină cu căsuţă
mansardată, terasă, pivniţă şi pomi
fructiferi. 0261-734972.
l Vând grădină în Bercu Roşu, în su-
prafaţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă.
Preţ 15.000 euro. Informaţii telefon
0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, ca-
nalizare. Preţ 22.000 euro  negociabil.
Telefon 0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu cer-
tificat de urbanism, în zona Azuga-Păl-
tiniş, din Satu Mare. Telefon
0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga
(str. Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil.
Telefon 0743-557599, 0726-677338.

GARSONIERE

l Vând garsonieră Ostrovului, etaj I,
cu balcon mare, nerenovată, 12.000
euro. 0745-253025.
l Vând apartament cu 1 cameră, zonă
bună, Cloşca 72, 30 mp, cu bucătăria
despărţită. Telefon 0742-481793.
l Vând garsonieră pe str. Arinului,
formată din bucătărie, baie, 1 cameră.
Preţ - 8.500 euro. Telefon 0741-458203.
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I,
termopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro.
Telefon 0747-907020.
l Vând garsonieră pe strada Ostrovu-
lui, bloc 17. Informaţii la telefon 0744-
286577.

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere, cu bal-
con, vedere spre parc, intrare  în curte cu
maşina, etaj I. Telefon 0740-148776.
l Vând apartament 2 camere, 50 mp,
pe str. Botizului, preţ informativ -
20.000 euro. 0757-521222.
l Vând apartament 2 camere din că-
rămidă, pe Mirceşti. 0753-027218.
l Vând urgent apartament 2 camere,
bloc cu acoperiş, centrul vechi, str. Cor-
vinilor 32. Telefon 0745-325900.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj
II, în M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament cu 2 camere la
parter pe Cloşca. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2
camere, baie, bucătărie, hol, cămară, în
suprafaţă de 55 mp, et.4. Informaţii la te-
lefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere se-
midecomandat, din cărămidă, zona Piaţa
Someş. Preţ - avantajos. 0754-060699.
l Vând apartament 2 camere, renovat,
cu termopane, microcentrală, faianţat,
gresiat, etaj III, la preţul de 19.500 euro.
str. Aleea Humuleşti,  nr.2,  telefon
0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14
Mai sau schimb cu garsonieră. 0747-
225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro
15, et. 2, mobilat (nemobilat), cu micro-
centrală, la 5 minute de P-ţa Someş şi
Spitalul judeţean, accept şi Programul
“Prima Casă”, fără intermediari. Infor-
maţii telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în
Micro  14, Aleea Mureşului, bloc din că-
rămidă, etaj IV, acoperiş izolat, finisat,
centrală termică, geamuri termopan.
Preţ 21.000 euro. Telefon 0747-638220.

l Vând apartament cu 2 camere de-
comandate, din cărămidă, Micro 14, etaj
I, str. Dariu Pop, bl. 45. Telefon 0722-
872270 sau 0771-566269. Preţ 23.000
euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând apartament M17, etaj IV, 3
camere, parchet laminat, gresiat, faian-
ţat, microcentrală, semimobilat, deco-
mandat, cu acoperiş. Telefon
0740-634814.
l Vând apartament 3 camere parter
Micro 17, preţ - 31.000 euro, negociabil.
Telefon 0770-889138 sau 0747-676484.
l Vând apartament 3 camere deco-
mandate, cu beci, pus la punct, în M17,
imediat ocupabil. Telefon 0745-330184.
l Vând apartament 3 camere deco-
mandat, centrală, gresie, faianţă, Carpaţi
I limită Carpaţi II. Telefon 0766-
293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafi-
nisat, etaj III, semicentral, mobilat com-
plet, în asociaţie, loc de parcare, 53.000
euro. 0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou,
mobilat şi utilat, parter cu grădină pro-
prie, 150 mp. Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, de-
comandat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, cen-
trală termică, pe B-dul Lalelei, deasupra
casieriei Electrica. Preţ 36.000 euro, ne-
gociabil. Merită văzut! (accept şi schimb
cu apartament cu 2 camere, plus dife-
renţă), Tel. 0751-796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând ap cu 4 camere în Micro 17
pe Independenţei, finisat, două băi, mi-
crocentrală, beci 100 mp. Preţ 42500
euro. Tel. 0745789043  sau
0742583153.
l Vând apartament 4 camere moder-
nizat, etaj 1, M 17, telefon 0743-038446
l Vând apartament 4 camere, 2 băi.
Accept intermediari, 32.000 euro, 0752-
648285.
l Vând sau schimb apartament 4 ca-
mere în casă tip asociaţie pe strada Odo-
reului, cu apartament cu 2-3 camere. Tel.
0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie, cămară alimente, un hol la intrare,
garaj, 5 ari cu toate utilităţile, la preţ
bun. 0770-429973, 0741-344612.
l Vând casă cu mansardă, toate uti-
lităţile, imediat acupabilă, teren aferent
0,50 ha. Telefon 0745-855032.
l Vând parte de casă pe str. Corvini-
lor, 2 camere + bucătărie + baie. 0744-
792284.
l Vindem 2 case pe un teren de 1612
mp, str. Fabricii. Telefon 0748-108881,
0743-424471.
l Vând casă din lemn locuibilă, cu
apă şi curent, lângă ştrand, cu 7 ari li-
vadă. 0770-467713, 0361-413888.
l Vând pe str. Zorilor nr. 10/A (zona
ştrand termal), casă cu etaj, 3 camere, 2
bucătării, 2 băi, 2 terase + 1 casă cu 2
camere şi garaj + 8 ari grădină. Preţ -
91.000 euro sau jumătate din proprie-
tate 46.000 euro. Telefon 0741-
120883.
l Vând casă. 0752-685514.
l Vând casă - 100 mp, curte şi gră-
dină - 540 mp. Telefon 0733-729997.
l Vând casă în zona Pieţii de vechi-
turi, cu 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară alimente, cu hol la intrare, 5 ari
teren, garaj, la preţ bun. Telefon 0770-
429973, 0741-344612.
l Vând casă cu teren 350 mp total,
posibilităţi de construcţie, microcen-
trală, garaj. 0752-309061.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davi-
las Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-
425062.

l Vând casă. 0770-851329, 0361-
424238.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km
de oraş, în zona de vile, cu utilităţi: o casă
de locuit nouă, cu mansardă, jos living,
bucătărie, baie, o terasă mare, sus două
camere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană
din lemn cu mansardă, blacon jos şi zi-
dită în interior, cămară de lemne, coteţ
de porci şi 5 ari teren la 21.000 euro şi
legat de acesta, 12 ari loc de casă cu 33
m front sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la
1550 euro/arie, toate împreună sau pe
bucăţi sau la schimb cu apartament sau
alte variante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinte, in-
trare maşină, semicentrală, preţ negocia-
bil. Telefon 0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, uti-
lată, curte, garaj, zonă liniştită. Informa-
ţii telefon 0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + de-
pendinţe la numai 70.000 euro  în Cen-
trul Vechi, Piaţa Libertăţii nr. 22.
Telefon 0768-086893, 0746-086892.

IMOBILIARE  CAREI

l Vând casă cu două camere, bucătărie
de vară în Carei, 24 000 euro, negociabil.
Telefon: 0746476885. 
l Vând apartament 2 camere, et I, în
Carei, spatele Monumentului. Telefon:
0770-720861.
l Vând urgent 72 ari semicentral, în
Carei. 0744-187152, 0770-493225.
l Vând casă bună pentru birou, acti-
vităţi comerciale, cabinete medicale etc.
în centrul vechi al Careiului. Telefon:
0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1,
parter, 2 camere, 2 băi, semidecomandat,
confort 1, suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000
euro. Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie,
baie, şură, garaj, bucătărie de vară, gaz,
curent, apă, încălzire centrală, 35 ari de
teren, situată în Carei, pe str. Spicului nr.
7. Preţ 85.000 de euro, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0745-890548, zilnic,
între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în
Carei, zonă ultracentrală, în Cartierul
“Eliberării”, etajul III, nedecomandat -
stare foarte bună. Dotări: un boiler, 2
convectoare, pivniţă. Relaţii la telefon:
0742-312968.
l Vând apartament cu 3 camere, de-
comandat, etaj IV, pe strada Ignişului -
Carei. Dotări: gresie, faianţă, parchet la-
minat, acoperiş izolat, aer condiţionat,
bucătărie modificată cu bar, mobilă de
bucătărie. Sau la schimb, plus diferenţă,
în Cartierele Mihai Viteazul I sau II. Te-
lefon: 0742-573863.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând casă Eriu Sâncrai, 3 camere
mobilate, living, hol, baie, bucătărie de
vară, cămară, şpais, beci, grajd, şură, 3
coteţe porci, 3 coteţe găini, magazie ce-
reale, magazie lemne, pătul porumb, 5
ari vie, 2 locuri de casă alăturate, 42 ari
grădină şi 5 ha teren arabil. Preţ -
40.000 euro, negociabil. Telefon 0742-
464113.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15
ha, la Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă în zona ştrand a Odo-
reului, pusă la punct. Merită văzută.
0751-844956.
l Vând loc de casă în Halmeu, zonă
bună, 30 ari cu front 28 m. 0742-
481793.
l Vând urgent casă cu anexe + 20 ari
teren în Potău, centru 296, sau schimb
cu garsonieră în Negreşti Oaş, Bixad
sau Oraşu Nou. 0261-853522.
l Vând 10 ari teren în Lazuri, cu o
casă mică. 0740-788506.
l Casă de vânzare în Moftinu Mic.
Telefon: 0744-564152.
l Vând casă cu grădină şi anexe la 10
km de oraş; loc de casă 30 ari, la şosea.
Telefon 0755-401594.

Vând apartament 2 camere 54 mp +
2 balcoane, etaj 4, pe drumul Careiu-
lui 154/A, preţ negociabil - 16.000
euro. Telefon 0754-504755.

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

EURO INSOLV S.P.R.L.scoate la van-
zare, prin procedura insolventei, bunu-
rile falitelor: case, apartamente,
terenuri, diverse.
Informatii suplimentare la tel.
0744601144 sau 0744162033.
Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), supra-
fata 395 mp toate utilităţile (apa, gaz,
canalizare, energie electrică etc.), si
teren aferent 15605 mp la pretul de
300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale
de productie, ateliere, depozite, sopron
etc.) cu suprafata construita totala de
2.563 mp si teren aferent pe str. Careiu-
lui nr. 160 la pretul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (birouri)
si Depozit (şopron inchis din lemn) te-
renul in suprafata de 1.625 mp, proprie-
tate a SC Via Vital SRL, situata in
Loc.Satu-Mare, str. Careiului, nr.160,
jud.Satu-Mare si este intabulata in CF
47.469 Satu-Mare sub nr.top. 6.506/1/f
si 6.506/1/h + CF 155.829 Satu-Mare
sub nr.top. 6.506/1/e. la pretul de
45.825 euro
Constructii (hale de productie, ateliere,
depozite, sopron etc.) cu suprafata to-
tala construita de 1.652 mp si teren afe-
rent in localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu co-
mercial si spatiu administrativ 320 mp,
spatii de depozitare 240 mp) cu teren
aferent in suprafata de 762 mp la pretul
de 761.000 lei
Centru de zi SC  Andandino Land
SRL in suprafata de 628,24 mp si teren
aferent 1.348 mp la pretul de 237.940
euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale
de productie si teren suprafata con-
struita de 4080 mp si teren in suprafata
de 5000 mp 438.081 euro
Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris
Com SRL in suprafata de 57,24 mp
utili in asociatie, localitatea Satu Mare,
strada Baritiu nr. 127/B la pretul de
147.490 lei
Apartament cu 3 camere SC Nettuno
SRL in suprafata de 75 mp utili in Satu
Mare strada Cuza Voda nr.4 ap. 7 la pre-
tul de 169.170 lei
Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu
Mare zona Poligonului, utilitati aproxi-
mativ la 200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700
mp in localitatea Tureni, utilitati apa,
curent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic
AQUILA, judetul Cluj la pretul de
184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155
mp in localitatea Satu Mare, pe Drumul
Careiului in imediata apropiere de
Complex Philadelphia la pretul de
234.260 euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900
mp in localitatea Dorolt-Lazuri la pre-
tul de 49.300 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in
suprafata de 10.600 mp la pretul de
4.460 euro
SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC NIVA IMPEX S.R.L
Utilaje diverse din industria lemnului
SC CT CABLE SRL
1 Calculatoare
2 Imprimante
3 Masini Stoko
4 Panouri Giastra
5 Miniaplicatori
6 Adromeda
SC AUTO DIRECT SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei
SC AXELA PROD SRL
Utilaje din industria fierului 10.300 lei
SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 
Diferite filtre de utilaje de constructii
SC VOIVOD CONS SRL

Diverse bunuri mobile
SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile
SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile
SC D&C FOOD INGREDIENTS
SRL
Diverse bunuri mobile
SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile
SC BION SRL
Utilaj tipografic rotativ 4 grupuri de cu-
loare Daily King II     850.000lei
Ghilotina marca Ideal   15.000lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi
50.000lei
Imprimanta color Konica Minolta
100lei
Palan manual 1.000 kg 100lei
Cutit ghilotina 100lei
SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri
SC MAPAMOND SRL
Diverse bunuri mobile
SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile
SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGI-
RUS SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA
KOGEL SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU
36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM
15 DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30
SM 19 DIU 20.900 lei
SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte
SC NORBERTTO COLECTION
SRL
Stoc vechi de imbracaminte
SC FERUM SRL
Diverse bunuri mobile
SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panifica-
tiei
SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directive  2.761,00
Diferite piese, stoc 7.468,35
SC NORD VEST TRUST MEDIA
SRL
Diverse bunuri mobile 
SC VIA VITAL SRL
Autoutilitara, SPRINTER 3121D
4025 12.840 lei
Autoturism 6K/IBIZA 6420 lei
Autoturism MF484 Matiz 3060 lei
Autoturism, 1M/TOLEDO 7980 lei
Autoturism 6L/STAXRX01/COR-
DOBA 10560 lei
Diverse bunuri mobile, birotica 8028 lei
SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut
SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect
pret 4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect
pret 3100 lei
Diverse bunuri mobile
Licitaţia va avea loc la sediul ales al li-
chidatorului judiciar din str.Vasile Lu-
caciu, nr. 36, judeţul Satu Mare.
Valorile bunurilor  mai sus exprimate
nu conţin TVA.
Pentru informaţii suplimentare cei inte-
resaţi se pot adresa lichidatorului judi-
ciar la sediul ales al acestuia din str.
Vasile Lucaciu, nr. 36, judeţul Satu
Mare, sau la nr. de telefon
0744601144, 0361 809 462; 0261 770
161, 0744162033 sau email
office@euro-insolv.ro
De vanzare! Apartament situat in Cart
Solidaritatii (langa Biserica de la intrare
in cartier), aleea Mircesti, 3 camere, de-
comandat, finisat, suprafata utila 80
mp, et.4, blocul are acoperis tip casa,
parcare. Tel inf. 0740.235.728.
Parcele de vanzare in suprafata de 600
mp, in zona Lucian Blaga nr 249. Pret
informativ 1200 euro/ar. Tel
0744162033.

EURO INSOLV S.P.R.L. 
scoate la vanzare, prin procedura insolventei, bunurile 

falitelor: case, apartamente, terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel. 0744601144 sau 0744162033

Vând casă pe strada Retezatului nr.
30. Curte comună. Preţ 29.000 euro
sau schimb cu apartament. Telefon
0740-227618.

VÂND URGENT DOUĂ PAR-
CELE DE CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ
FOARTE BUNĂ, ÎN VIILE AR-
DUDULUI LA ŞOSEA.
OFERTĂ AVANTAJOASĂ!  TELE-
FON 0744-432370 SAU 0741-
179214.

Vând apartament 3 camere situat pe
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră.
Telefon: 0740-477865 şi 0749-
689895.
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l Vând 86 ari teren extravilan la
Cioncheşti, 35 m front. Telefon 0745-
330184
l Vând 14 ari loc de casă în Me-
dieşu Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor
negociabil. 0758-253630.
l Vând teren intravilan în comuna
Certeze, jud. Satu Mare. Terenul este
situat în zona Mociru şi are o supra-
faţă de 13.000 mp. Tel. 0741094163.
l Vând teren intravilan în comuna
Certeze, jud. Satu Mare. Terenul este
situat pe strada Sucatar şi are o supra-
faţă de 5.800 mp. Tel. 0741094163.
l Vând urgent casă nouă cu grădină
în satul Nisipeni, comuna Lazuri. Te-
lefon 0755-279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă de-
molabilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I
în Berveni, 35 000 lei. Telefon:
0745180762. 
l Vând la Viile Satu Mare, pe str.
Iepurilor, 6 ari loc de casă, la 450
euro/ar. Telefon 0745-049715.
l Vând 1,8 hectare de teren arabil
în Cioncheşti, la 300 de metri de dru-
mul principal. Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Te-
lefon 0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari
în satul Ady Endre, comuna Căuaş, la
20 km de Tăşnad. Accept variante la
schimb cu alt teren situat în Tăşnad
sau Viile Satu Mare. Telefon 0744-
221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari
la Urziceni, cu fundaţie construită de
10x20 m, 28 m front, utilităţi în faţa
casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42
ha. Informaţii la telefon: 0757-
233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism,
teren la Cioncheşti, 30 ari, preţ 450
euro/ar, negociabil. Telefon 0744-
150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Ford Fiesta 1,4 TDCI, fabri-
catie 2008, consum mic, aer condişionat,
geauri electrice, ABS, airbaguri, închi-
dere centralizată etc., preţ - 3000 euro.
0742-913114.
l Vând Citroen C3, 2008, aer condi-
ţionat, geamuri electrice, închidere cen-
tralizată etc., preţ - 2.500 euro.
0742-913114.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km
la bord - 45000, taxa poluare plătită. Te-
lefon 0745-789043.

l Vând Land Rover Freelander Diesel,
recent adus în ţară, 4x4, climă, stare bună.
0744-792284.
l Vând Opel Astra, an 2001, înmatri-
culat, climă, service la zi. 0744-792284.
l Vând Dacia berlină anul 2004, arată
foarte bine, verificare tehnică până în 2016,
preţ acceptabil, negociabil. Telefon 0761-
692411.
l Vând Dacia break 2004, verificare teh-
nică recent făcută, preţ negociabil. Merită
văzută. Telefon 0761-692411.
l Vând sau schimb Golf 4, an fabricaţie
2004, dotări full. Telefon 0745-481253.
l Vând sau schimb Logan marfă, an
2008, excelent pentru SRL. Telefon 0745-
481253.
l Vând VW Golf 4, 1.4 injecţie, recent
adus, 2.200 euro. 0745-325900.
l Vând Skoda Fabia an 2005, combi,
climă, recent adusă în ţară. 0744-792284.
l Vând VW Polo, an 2006, climatronic,
recent adus. 0744-792284.
l Vând Dacia 1310, din 1983. Telefon:
0744-131384. 
l Vând Opel Omega, din 2002. Telefon
0756-483210.
l Vând Lancia Libra, 1,9 JTD, cu nr. de
Italia valabil şi Fiat Panda, 4x4, cu nr. de
Italia valabil. Tel. 0741-308611.
l Vând Golf V 2004, 1.6. Preţ negocia-
bil! Mai multe detalii la tel. 0749-144511. 

PIESE DE MAŞINI

l Xenon auto  toate modelele inclusiv
camioane de la numai 180 ron; Restau-
rare faruri până la poziţia de noi - 50
ron/far; Navigaţie auto de la 399 ron;
Staţii emisie recepţie de la 380 ron; Jante
aliaj (crom) de la 1.200 ron/set. Telefon
0743 450 946 sau e-mail
ixenonauto@yahoo.com.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând aragaz cu 4 ochiuri tip vechi, în
stare bună, pe butelie. Telefon 0721-
022662.
l Vând mobilă din Austria. Relaţii la
telefon 0749-860447.
l Vând 6 scaune tapiţate, sculptate, 120
lei/buc., negociabil. 0743-392058.
l Vând lemne de foc - carpen, fag, cer.
Telefon 0752-851738.
l Vând lemne de foc - stejar, fag, car-
pen. Informaţii 0752-028511.
l Vând moped (scuter), maşină bobi-
nat fire Kett pt. tricot, motor 2,2 kWh  an-
tiscântei, maşină măcinat porumb,
congelator 5 sertare, butelie aragaz. Infor-
maţii 0755-604961.
l Vând rochie de mireasă mărimea  42-
44, frigider mare, masă birou neagră, vi-
trină sufragerie neagră. 0743-493959.
l Vând TV color Akai şi Sharp şi co-
voare. 0770-465691.
l Vând rochie de mireasă. 0748-
536127.
l Vând masă de birou, la comandă, în
stare perfectă. Telefon 0753-331935.
l Vând garnitură piele 3 piese (3,2,1),
culoare albastră, ca nou! Telefon 0745-
330184.
l Vând monitoare TFT LCD 5 ms răs-
puns, Philips, Horizon, Yakumo, dimen-
siuni 17-19 inch. Telefon 0753-331935.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon
0361-809050.
l Vând canapea şi fotolii de piele, toate
într-o culoare (3,2,1). Informaţii 0745-
330184.

l Vând maşină cheiţă - 800 ron, ma-
şină croi - 600 ron, masă croi şi accesorii.
Telefon 0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine do-
tată, necesită o mică recondiţionare la
lemn, la 1600 lei. Telefon 0745-049715.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, orna-
mente, marmură artificială la preţuri fără
concurenţă. Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi
boiler pe gaz “Ariston”, în stare foarte
bună. Preţ negociabil. Tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând vacă gestantă de 8 luni. Tele-
fon: 0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând prune de consum sau pălincă,
din livadă proprie, Maramureş.  Telefon
0751-896819.
l Vând 10 familii de albine. Telefon:
0261873613. 
l Vând tractor Fiat 55 cu motor de
ARO, coasă 1,65 m, disc portabil patru
baterii cu 6 foi de disc fiecare, remorcă
pe o axă din cutie de ARO. Preţ - 5.500
euro, negociabil. Telefon 0749-605940.
l Vând tractoare International Case,
Deutzfahr, Fortschritt, prese de balotat,
discuri. Aduc utilaje agricole la co-
mandă. Telefon 0756-949699.
l Vând tractor David Brown. 0261-
821058.
l Vând maşină de făcut siloz pe un
rând, din Germania, stare foarte bună.
Tel. 0743-452609.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel.
0261-824756, 0741-452980.

SCHIMBURI

l Schimb apartament 2 camere, de-
comandat, bloc cărămidă, acoperiş făcut,
cu apartament la parter, etaj I sau II.
Ofer 6000 euro diferenţă. 0756-889163.

ÎNCHIRIERI

l Dau în chirie casă de vacanţă cu uti-
lităţi, lângă ştrand. 0770-467713, 0361-
413888.
l Închiriez casă, intrare auto, curte
mare, zona Soarelui.  0751-221387.
l Dau în chirie apartament 2 camere,
etaj 1, parcare închisă pe Argeşului 95.
0744-264320.
l Dau în chirie casă (parterul), garaj
şi curte - 115 euro. 0741-120883.
l Chirie ore, zile, garsonieră. 0748-
313962.
l Dau în chirie casă 2 camere pentru
birouri, activităţi comerciale, depozit,
unei persoane singure. Str. Ioan Slavici
73. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri
rezonabile. Telefon  0743-450946.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr grădină zona Bercu Roşu
sau Drumul Careiului. Ofer 5000 euro.
0756-889163.
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit.
Telefon: 0744-107564, 0770-459489.

REPARAŢII, VÂNZARE
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea SAECO,
SOLIS, JURA

S.C. COFFEE
TREND S.R.L.
Strada Avram Iancu nr. 24. Tel.
0361-427154, 0743-121446,

0748-068489.
Orar: luni - vineri 9-17.

Vând Opel Corsa, an 1998; Peugeot
106, an 1997. Relaţii tel. 0742-
401456.

Vând Renault Megane, preţ 800 de
euro. Informaţii la telefon
0751.879.087.

Vând Hyundai Tucson (SUV), fabri-
cat în 2008, motorizare benzină, gea-
muri electrice, aer condiţionat, ABS,
ESP, 126.000 de km reali, cu carte ser-
vice, înmatriculat, taxa plătită şi nere-
cuperată. Preţ informativ: 6.500 euro
negociabil. Accept şi schimburi cu
maşini mai ieftine. Informaţii supli-
mentare la telefon: 0744-549671.

Vând AUDI A6, 3,0 TDI, 224 CP,
SPORT LINE QUATRO. FULL:
SCHIMBĂTOR VITEZE PE
VOLAN (PADELE F1), XENON
ADAPTIV, PIELE ALCANTARA,
UNIC PROPRIETAR, TAXE LA
ZI, NU SE MAI PLĂTEŞTE NICI
O  TAXĂ. PREţ: 9.950 EURO,
TEL: 0743-921.041.

Vând RENAULT SCENIC 1.5 DCI,
Model 2008, EURO  4, 106 cp, 6 VI-
TEZE, climă, FĂRĂ ABSOLUT
NICI O  PROBLEMĂ, preţ 4200
euro. Tel: 0743-921.041.

Vând SEAT IBIZA 1.4MPI, CLI-
MATRONIC, JANTE ALIAJ,
EURO  4, FOLIE ORIGINALĂ,
TAXĂ 180 EURO, preţ 2500 euro.
Tel: 0743-921.041.

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

APARTAMENTE; TERENURI; DIVERSE.
Informatii suplimentare la tel. 0745.245.844 sau

www.insolventasm.ro

Case:
o Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc.
Viile Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
o Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 392.850
lei
o Casa P+M, semifinisata, 5 camere si depen-
dinte, 249,40 mp + teren 607 m, Satu Mare, str.
Kafka Margit FN - 58.720 euro + TVA
o Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.
Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
o Casa P+E+M,  suprafata construita 131 mp +
teren 745 mp, str. Diana, nr. 43/A, – 43.887 euro

Apartamente:
o Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
41.310 euro + TVA 5% 
o Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
40.370 euro + TVA 5%
o Apartament 2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 27.000 euro + TVA
o Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
20.280 euro + TVA 5%
o Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 (Complex Dana) –
20.180 euro + TVA 5%
o Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti, nr.
9 – 18.630 euro
o Apartament 2 camere, loc. Carei, Piata 1 Mai,
bloc 8/b, scara B – 18.800 euro, negociabil
o Apartament 2 camere, 39 mp, loc. Satu Mare,
Aleea Begoniei, bloc PB 8, ap. 3, parter – 12.540
euro + TVA 5%

Terenuri:
o Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 77.860 euro + TVA 
o Teren intravilan, loc.Carei, str. 1 Decembrie
1918 FN, 50 mp (cota indiviza de 1/2 din 100
mp) - 1.000 euro + TVA
o Teren 6.000 mp (3 parcele de 2.000 mp), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului
– 59.580 lei
o Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 22.050
euro 
o Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 8.865 euro 
o Teren intravilan, 1.500 mp, loc. Satu Mare, str.
Salciilor – 9.700 euro
o Teren intravilan, 900 mp (2 parcele X 450 mp),
loc. Pecica, jud. Arad – 3.456  + TVA 
o Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu
Mare – 2.450 euro + TVA

Alte imobile:
o Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P
+ extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate -
3.000 mp; teren - 25.000 mp, concesionat -
1.497.000 euro + TVA.
o Fabrica de betoane si alte constructii accesorii
care sunt unite cu imobilele, impreuna cu statie
de betoane Transmix si sistem Bibko, situata in
loc. Satu Mare, str. Magnoliei, nr. 27  – 597.000
euro, exclusiv TVA
o Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 242.010 euro
+TVA
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
o Teren 3.104 mp + constructii, platfome beto-
nate, Satu Mare, str. Abatorului (A. Berinde), nr.
27 – 165.585 euro, exclusiv TVA
o Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 41.910 euro + TVA
o Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
(proprietatea Statului Roman, in folosinta), si-
tuate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 68.300 euro +TVA
o Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
o Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
o Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, si-
tuat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
o Atelier productie si binale PVC, 851,11 mp +
teren 4.462 mp, loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21
– 551.946 lei, exclusiv TVA

o Hala, spatii administrative si birouri, 975,04 mp
+ teren 4.687 mp,  loc. Carei, str. Cuza Voda, nr.
21 – 694.264 lei, exclusiv TVA
o Teren 1.109 mp + casa (spatiu comercial) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresu-
lui, nr. 26 – 29.700 euro 
o Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
o Constructii cu destinatie industriala (distilare si
imbuteliere bauturi spirtoase) + teren aferent in
suprafata de 5.600 mp, loc. Valea Vinului, jud.
Satu Mare – 41.000 euro, exclusiv TVA
o Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro + TVA
o Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
18.715 euro
o Amenajarea a cinci bazine piscicole cu dimen-
siuni de lungime 23 ml si latime 6 ml, proprietate
personala si stoc de marfă de natură şosete bărbaţi
– 3.600 buc. -  4.740 euro + TVA

Diverse:
o Statie LEICA TC 407, statie totala electronica,
cu ambaza standard, an fabricatie 2007 – 8.590
lei 
o Casete video – 1.185 bucati - 2.259 euro + TVA
o Discuri DVD video – 2.342 bucati - 3.508 euro
+ TVA
o Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea
Coral Prest SRL Negresti Oas - 2.856 euro +
TVA
o Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenje-
rie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance
Impex Mob SRL – 7.667 lei
o Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 6.885 lei +
TVA
o Linie tehnologica de prelucrare compusa din
corp principal si tablou de comanda, fabricat in
URSS, model 50270A, seria 465, an de fabricatie
1981 – 4.400 lei +TVA
o 4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si te-
rasa 1m X 3 M – 11.494 lei
o Bunuri mobile (stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto) proprietatea Blody Impex SRL
o Bunuri mobile (auto) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile (mijloace de transport) proprie-
tatea Cipi & Pati Mar SRL
o Bunuri mobile (fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa etc.) pro-
prietatea Omnia Carei SRL 
o Bunuri mobile (utilaje constructii) proprietatea
Karen & Con SRL
o Bunuri mobile (auto, utilaje constructii, schele
etc.) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile (licenta Bosh, uscator infrarosu,
tester, elevator/cric electric, lampa, aparat sudura
etc.) proprietatea Carpinter SRL Satu Mare 
o Bunuri mobile (auto) proprietatea Domi Dis-
tribution SRL 
o Bunuri mobile (stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii) proprietatea Elinmart SRL
o Bunuri mobile (mijloace de transport, beto-
niere, camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventar) proprietatea Esrom Tel SA
o Bunuri mobile (stoc de marfa, piese auto) pro-
prietatea Fast Food Las Vegas SRL
o Bunuri mobile (auto) proprietatea Ieremi Mo-
nica I.I 
o Bunuri mobile (mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor, stocuri) proprie-
tatea Lexra SA
o Bunuri mobile (auto, utilaje productie mobila)
proprietatea George GS SRL
o Bunuri mobile (auto, stoc de marfa) proprieta-
tea Griga SRL
o Bunuri mobile (auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie PVC/AI)
proprietatea Panatek Investment Group SRL
o Bunuri mobile (auto si stoc de marfa) proprie-
tatea Premet Imi SRL 
o Bunuri mobile (auto, masini de cusut, stoc
marfa) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
o Bunuri mobile (auto) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mare
o Bunuri mobile (utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL 
o Bunuri mobile (auto) proprietatea Titecont
SRL 
o Bunuri mobile (stoc de piese diverse) proprie-
tatea Vindex Romania SRL
o Bunuri mobile (utilaje constructii) proprietatea
Vonet Austria SRL

Federalcoop Satu Mare 
dă spre închiriere spaţiu 
în suprafaţă de 40 mp, 

format din 2 încăperi, 
pretabil ca birou administrativ, birotica, 

în localitatea Satu Mare 
str. Decebal nr. 2, jud. Satu Mare. 

Informaţii la 0728-114245.

Vând scaun auto pentru copii. Infor-
maţii la tel. 0747-862630, după ora
16,00.

Vând frigider mic de maşină, nou, în
garanţie - 450 lei. Telefon 0727-
891966, 0742-987140.

Vând uşă termopan dublă de interior,
de terasă, albă, second hand, cu toc
din lemn stratificat, posibilitate re-
vopsire, aproximativ 2,10 m înălţime
şi 1,30 m lăţime. Preţ 500 lei, negocia-
bil. Telefon 0742-987140.

Vând/schimb Opel Vectra C,
Diesel, fabr. 2003, înmatriculată.
În stare perfectă. 3940 euro. Tel.
0744131307
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Radio 
Transilvania

06.00-11.00 Transilvania matinal 07.00-
07.15 RFI 09.00-10.00 Cafeaua de
dimineata 11.00-11.15 DW 11.15-16.00
Patrula de serviciu 14.00-14.15 DW 17.00-
17.15 DW 18.00-18.20 RFI 19.00-22.00
Seara cu noi 22.00-06.00 Nocturna FM

Radio Impact

06.00 – 10.00 Nebunia
de Dimineaţă 10.30-
10.35 Fă-te Auzit 11.00 –
12.00 Punctul pe I 12.00
– 15.00 Sabadabadooo
15.00-16.00 Ora de
Muzică 16.00 – 19.00
Trei Ceasuri Bune 19.00 – 20.00 Ora de
Muzică 20.00 – 22.00 Tineret Mândria
Ţării 

Radio 1
06:30 - 08:50 Unu Pentru Toti
08:50 - 09:00 Cronica Sportiva
- cu Romulus Boitor 09:00 -
11:00 Unu Pentru Toti 11:00 -
15:00 Formula Unu - cu
Ovidiu Chilintan 15:00 -
16:00 Radio 1 Disco Fun cu Dj Leviciusz , Dj Lucky
, Dj Gaby , Dj Big Junior 16:00 - 19:00 - Hituri Unu
şi Unu  19:00 - 22:00 Interactiv FM - cu Dj Gaby
22.00 - 01.00 Ezek Vagyunk Mi - cu DJ Leviciusz
01:00 - 06:30 One Night

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (di-
rect)
07:30 – Ştiri NV TV
08:05 – Ceaiul de dimineaţă (di-
rect)
09:00 – Box Office (reluare)
09:30 – Music News (reluare)
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Documentar: „Poveştile
Cazionoului”, ep. 1,2
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Teleshopping II 
14:00 – Glasul Bisericii (reluare)
15:00 – Teleshopping I 
16:00 – Caleidoscop din Oaş (re-
luare)   
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului 

19:00 – Documentar: “John New-
ton”
19:45 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Săptămâna Sportivă  
21:45 – Sport 
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office
00:10 – Ceaiul de dimineaţă (re-
luare)
02:00 – Teleshopping II
03:00 – Caleidoscop din Oaş (re-
luare)
04:00 – Calea, Adevărul şi Viața
(reluare)
05:00 – Şcoala Sătmăreană (re-
luare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

08:00 -Telejurnal
matinal  09:00 -
Armăsarul sălbatic
09:30 - Viaţa dublă a
lui Eddie McDowd

10:00 - Nimic prea bun pentru un
cowboy  10:50 - Pe scurt despre
orice  11:00 - Teleshopping  11:30 -
Profesioniştii... cu Eugenia Vodă
12:20 - Oameni care au schimbat
Lumea  12:30 - În grădina Danei
13:00 - Germana…la 1  14:00 - Te-
lejurnal  15:00 - Teleshopping
15:30 - Maghiara de pe unu  16:50
- Legendele palatului:  Luna îmbră-
ţişează Soarele  17:30 - Legendele
palatului:  Luna îmbrăţişează Soa-
rele  18:00 - Clubul celor care mun-
cesc în România  18:10 - Vreau să
fiu sănătos  18:45 - Nimic nu e prea
bun pentru un cowboy  19:35 -
ROMÂNIA.ro  19:45 - Sport
20:00 -Telejurnal  21:10 - Micul
scăldător  22:50 - Maşini, teste şi
verdicte  23:30 - Festivalul Interna-
tional de Circ de la Massi  23:45 -
Ora regelui  00:45 - Prin Ţara 

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:00 - Tânăr şi
neliniştit (R)  11:00
- Uite cine vorbeşte
(R)  13:00 - Ştirile

Pro TV  14:00 - Tânăr şi neliniştit
15:00 - Lacrima diavolului  17:00 -
Ştirile Pro TV  17:30 - Trăieşte-ţi
vara  19:00 - Ştirile Pro TV  20:30 -
Noaptea rechinilor 3D  22:30 - Şti-
rile Pro TV  23:05 - Chuck  00:00 -
Poliţiştii din Houston (R)

08:00 - Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:00 - În gura presei
10:50 - Teleshopping

11:10 - Mireasă pentru fiul meu
13:00 - Observator  14:00 - Mireasă
pentru fiul meu  16:00 - Observator
17:00 - Acces direct  19:00 - Obser-
vator  20:00 - Observator special
20:30 - Poftiţi pe la noi !  23:00 - Un
show păcătos  01:00 - Observator 

08:30 - Casa: con-
strucţie şi design
(R)  09:00 - Walker,
politist texan (R)
10:00 - Teleshop-

ping  10:30 - Râzi şi câştigi (R)
11:15 - Trăsniţi din NATO (R)
12:00 - Teleshopping  12:30 - Re-
gina cumpărăturilor  13:30 - Te-
leshopping  14:00 - Trăsniţii din
Queens  15:00 - Febra măritişului
17:00 - Walker, politist texan
18:00 - Ştirile Prima TV  19:00 -
Râzi şi câştigi  19:30 - Vrei să fii
milionar  20:30 - B.D. intră în ac-
ţiune  22:30 - Trăsniţi din NATO
23:00 - Click!  00:00 - CSI -
Crime şi Investigaţii

07:00 - Poveste de
familie  10:00 -
Draga mea prietenă
12:30 - Ştirile Kanal
D  13:30 - Nuntă cu

surprize (R)  16:45 - Plaja lui Teo
18:45 - Ştirea zilei  19:00 - Ştirile
Kanal D  20:00 - Feriha  22:15 -
O iubire de-o vară  00:30 - Ştirile
Kanal D (R) 

07:00 - Abisul
pasiunii  08:00 -
Rosa Diamante
(R)  09:30 -

Clona (R)  10:45 - Soţ de închi-
riat (R)  11:45 - Pentru că te iu-
besc (R)  13:00 - Spune-mi că eşti
a mea (R)  14:30 - Bucătăria iadu-
lui (R)  15:30 - Abisul pasiunii
16:30 - Rosa Diamante  17:30 -
Clona  18:30 - Soţ de închiriat
19:30 - Pentru că te iubesc  20:30
- Spune-mi că eşti a mea (R)
22:00 - Legături riscante  23:00 -
Casa de alături  00:00 - Lara

08:00 - La distrac-
ţie cu băieţii  09:00
- Sue Thomas (R)
10:00 - Dr. Oz
Show (R)  11:00 -

Nu-i uşor să fii mireasă!  12:00 -

Fratele rătăcitor (R)  14:00 - Pro-
danca si Reghe (R)  16:00 - Vorbe
dulci  17:30 - Ambiţie devasta-
toare  19:00 - Iubiri mondene: S-
au iubit, s-au despărţit  20:00 -
Dr. House  21:00 - Menajere am-
biţioase  22:00 - Medici în Santa
Monica  23:00 - Dr. House  00:00
- Menajere ambiţioase 

08:00 - Aşa se
scrie istoria!
09:40 - Părinţi vs
bunici  11:25 -

Thor: Întunericul  13:15 - Jack şi
uriaşii  15:10 - Doamna Doubt-
fire, tăticul nostru trăsnit  17:15
- Pe platourile de filmare  17:45 -
Cursă fără frâne  19:15 - Cavale-
rul negru: Legenda renaşte  22:00
- Cei rămaşi  23:05 - Ray Dono-
van  00:00 - 360

07:00 - Ştiri
Sport.ro  08:00 -
Ştiri Sport.ro
09:00 - Ştiri

Sport.ro  09:10 - Ora exactă în
sport  10:00 - Ora exactă în sport
12:00 - Ştiri Sport.ro  12:10 - Ora
exactă în sport  13:00 - Ştiri
Sport.ro  13:10 - Ora exactă în
sport  14:00 - Ştiri Sport.ro
14:10 - Ora exactă în sport  15:00
- Stiri Sport.ro  16:00 - Ora
exactă în sport  17:10 - Ora
exactă în sport  18:00 - Ştiri
Sport.ro  18:30 - Marea Ţăcă-
neală  19:00 - Glory Super Fight
Series: Benjamin Adegbuyi - Da-
niel Sam  20:00 - Spărgătorii de
râs  21:00 - Ora exactă în sport
22:00 - Wrestling WWE Super-
stars  23:00 - Anatomia răului
00:00 - Ştiri Sport.ro  

09:30 - Ciclism
10:30 - Ciclism
10:45 - Atletism
12:30 - Fotbal
13:30 - Ciclism

15:30 - Ciclism  15:45 - Ciclism

18:45 - Fotbal  21:00 - Fotbal
00:00 - Omnisport

09:40 - Daily Income
10:00 - Previziunile
zilei  11:00 - Se întâm-
plă în România  12:00
- Ştiri  13:00 - Se în-

tâmplă în România  14:00 - Ştiri
15:00 - Esenţial  16:00 - Ştiri
17:00 - 100 de minute  18:45 - La
ordinea zilei  20:30 - Subiectiv
21:30 - Sinteza zilei  23:15 - În
gura presei  00:00 - Ştiri  

07:00 - Realitatea de
la fix  08:00 - Realita-
tea de la fix  09:00 -
Realitatea de la fix
10:00 - Realitatea de
la fix  11:00 - Realita-

tea de la fix  12:00 - Realitatea de
la fix  13:00 - Fabrica  14:00 - Li-
fetime News   15:00 - Lifetime
News  16:00 - Newsroom  18:00 -
Realitatea de la fix  18:30 - Des-
chide lumea  20:00 - Prime time
news  21:00 - Realitatea zilei
22:00 - Jocuri de putere  00:00 -
Realitatea de la fix

07:40 - Supravie-
ţuire în doi  08:35 -
Cum se fabrică di-
verse lucruri ?

09:05 - Cum se fabrică ?   09:30 -
Cum se fabrică ?  10:00 - În
Alaska, la înălţime  11:00 - Maşini
pe alese  12:00 - Maşini nervoase
13:00 - În viteza a cincea  14:00 -
Tehnici esenţiale de supravieţuire
15:00 - Tehnici esenţiale de supra-
vieţuire  16:00 - Tehnici esenţiale
de supravieţuire  17:00 - Investiţii
imobiliare  17:30 - Comoara din
container  18:00 - Bagaje la licita-
ţie  18:30 - Vânătorii de licitaţii
19:00 - Cum se fabrică ?  19:30 -
Cum se fabrică ?  20:00 - Dive
Wars Australia  21:00 - Supravie-
ţuire în doi  22:00 - Manhunt
00:00 - Manhunt 
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Va trebui să finalizezi

acele proiecte pe care le-ai tot negli-
jat. Disciplina ta nu va fi de ajuns să
te facă să urmezi un regim alimen-
tar strict.
TAUR (21.04 - 21.05)

Dacă în ultimul timp ţi-ai
neglijat responsabilităţile va trebui
să aştepţi ca acasă mediul familial să
nu fie tocmai plăcut. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Nu te aştepta la prea
multe şi nu vei fi dezamăgit. Proble-
mele cu actele, prietenii şi transpor-
tul vor fi frustrante dacă te grăbeşti.
Graba strică treba.  
RAC (22.06 - 22.07)

Schimbările de la locul de
muncă nu sînt tocmai în favoarea
ta. Păstreaă-ţi calmul şi în curînd vei
vedea că vei avea numai de cîştigat. 
LEU (23.07 - 22.08)

Din punct de vedere emo-
ţional astăzi vei fi cînd sus cînd jos.
Nu cere prea multe de la partenerul
tău şi nu te vei simţi dezamăgit. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

O schimbare de locuinţă
îţi este favorabilă. Va trebui să te
gîndeşti dacă n-ar fi bine să începi
o afacere pe cont propriu care să te
scoată din casă. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Stai de vorbă cu rudele
tale. Un sfat bun te va ajuta să-ţi re-
găseşti calea şi să-ţi pui ordine în
viaţă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Îngrădirile la care eşti
supus nu sînt atît de rele pe cît par.
Vei putea căpăta recunoaşterea pe
care o meriţi la locul de muncă.
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Rudele te-ar putea în-
drepta către o direcţie greşită. Că-
lătoriile vor fi pe agenda ta. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Partenerul tău este im-
previzibil. Fă schimbări în modul
de viaţă sau caută să achiziţionezi
acele lucruri.
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Te afli într-o situaţie în
care trebuie să alegi ori una ori
alta, situaţie care poate apărea fie
în domeniul afacerilor fie pe plan
sentimental. Nu fi nerăbdător să
faci primul pas.
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Acum poţi să te faci re-
marcat la locul de muncă. Talen-
tul tău îţi va aduce mai mult
respect şi şansa de a avansa în ca-
rieră. 

HOROSCOP

Kiss Fm

7:00 CRONICA
C Â R C OTA Ş I-
LOR Mihai Găinuşă şi Oana Paras-
chiv 10:00 KISS MUSIC Andreea
Berghea 13:00 KISS MUSIC Alice
Tudor 16:00 KISS MUSIC An-
dreea Remetan 19:00 KISS KISS
IN THE MIX Olix & DJ Yaang 

Ora 20.30 - Noaptea rechinilor
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Poliţiştii de frontieră din ca-
drul I.T.P.F. Sighetu
Marmației au descoperit şi

confiscat, în acest week-end, can-
titatea de 20.000 de pachete cu
țigări de proveniență ucraineană,
în valoare de 176.000 lei, canti-
tate ce urma să ajungă pe piața ne-
agră de desfacere. Mai exact, în
cursul zilei de sâmbătă, la nivelul
Sectorului Poliţiei de Frontieră
Negreşti Oaş s-a declanşat o
acțiune pe linia combaterii con-
trabandei cu țigări, în zona de res-
ponsabilitate, demers care a şi dat
efectul scontat.

Astfel, în jurul orei 21.30,
un echipaj al Poliției de Frontieră a
observat la aproximativ 1.000 m de
frontiera de stat mai multe persoane
care transportau către interior co-
lete voluminoase. Polițiştii de fron-
tieră au procedat la somarea prin
voce a celor în cauză, moment în
care persoanele au abandonat cole-

tele şi au fugit către teritoriul ucrai-
nean, motiv pentru care un polițist
de frontieră a folosit armamentul
din dotare, trăgând  un foc de aver-
tisment în plan vertical, conform
prevederilor legale în vigoare.

Pe timpul acțiunii de
reținere a persoanelor, bărbații au
devenit agresivi, unul dintre ei lo-
vindu-l pe un polițist de frontieră.
Suspectul a fost reținut şi identifi-
cat ca fiind cetățean ucrainean, M.
S., de 16 ani din raionul Hust,
Ucraina. Imediat au fost anunțate
şi autoritățile de frontieră ale statu-
lui vecin iar concomitent au fost
luate măsuri de supraveghere şi cer-
cetare a zonei. La fața locului au
fost descoperite 30 de colete care
au fost transportate la sediul secto-
rului împreună cu cetățeanul ucrai-
nean în vederea continuării
cercetărilor. În urma inventarierii
coletelor a rezultat cantitatea de
15.000 pachete cu țigări de
proveniență ucraineană, în valoare
de 132.000 lei, cantitate ce a  fost
ridicată în vederea confiscării. În

cauză, polițiştii de frontieră efec-
tuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracțiunilor de contra-
bandă, trecere ilegală a frontierei de
stat si ultraj, iar în continuare se fac
verificări în vederea identificării tu-
turor persoanelor implicate şi a do-
cumentării întregii activități
infracționale.

De asemenea, în data de
24 iulie 2014, în jurul orei 23.30, o
patrulă a Poliției de Frontieră din
cadrul Sectorului PF Sighetu
Marmației, aflată în exercitarea
atribuțiilor de serviciu, a descoperit,
la aproximativ 20 de metri de malul
râului Tisa, 10 colete care
conțineau țigări. Acestea au fost
transportate la sediul sectorului
unde în urma inventarierii a rezultat
cantitatea de 5.000 pachete cu țigări
de proveniență ucraineană în va-
loare de 44.000 lei. Țigările au fost
ridicate în vederea confiscării iar în
continuare se efectuează cercetări în
vederea identificării tuturor persoa-
nelor implicate şi a documentării
întregii activități infracționale.

DUPĂ FOCURI DE ARMĂ şI BĂTĂI CU CONTRABANDIşTII

Captură de amploare de ţigări
la Negreşti-Oaş 
8 Poliţiştii au confiscat la frontiera cu Ucraina nu mai puţin de 20.000
de pachete cu țigări de contrabandă

CAPTURĂ. Poliţiştii au ridicat cantitatea de 20.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană

Ciprian bâtea

Agenţia de turism 
SIMBOTOUR
Satu Mare, str.Petofi Sandor nr. 4A

Contact:
0261 77 00 70

office@simbotours.ro
www.simbotours.ro

*ofertă valabilă în anumite condiţii

Vacanţă în GreciaVacanţă în Grecia
de la 180 euro/pers.

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorică cel complexat
de dotarea sa ischemică s-a pus
pe fructe, în speranţa că va rede-
veni normal la minte. Castorul
ratat tot felul de fructe a încer-
cat, însă nu s-a putut decide care
sunt mai pline de lichide. Nici
nu ar fi fost o problemă atât de
mare cu lichidele, însă lipseau cu
desăvârşire gradele. Este deja de
notorietate faptul că incisivul
Castorică este ahtiat după pă-
lincă. Cazul a fost rapid rezolvat
de un fost asociat, devenit ex-
pert în ambalarea pălincii în sti-
cle cu pere. Aşa că sticlele
respective au de acum înainte o
dublă utilitate ce ţine de finali-
tate. Castorică bea dintr-o sor-

bire o asemenea sticlă de pă-
lincă. După ce stoarce şi ultima
picătură, băgând adânc sticla în
gură, rozătorul scoate atent pe-
rele. Le roade încet, dar sigur,
fiind cuprins de profunde stări
euforico-bahice. Perele alcooli-
zate îi păstrează senzaţiile ba-
hice. Alcoolul ajunge rapid din
stomac în sânge, oferind beţia
dorită de ordinarul Castorică.
Spre ghinionul său, consumul de
pere alcoolizate nu-l ajută abso-
lut deloc pe rozătorul derbedeu.
Alcoolemia îi afectează rău de
tot ischemia. În aceste condiţii,
nici nu e de mirare că nemerni-
cul rozător a rămas la fel de şan-
tajist şi delator.

A se trata acest material ca şi un pamflet, mult mai comic decât personajul tragic din el.

Fructul preferat al lui 
Castorică, para îmbibată cu pălincă

Foarte energici şi fericiţi,
aproximativ  200 de sportivi de per-
formanţă în Zumba, program de fit-
ness inspirat din dansurile latino, au
participat sâmbătă, la Satu Mare, la
evenimentul intitulat “Zumba Fit-
ness No Limits”. Manifestarea a avut
loc la aquaparcul “Aquastar” şi s-a
bucurat de succes, persoane de toate
vârstele, atât femei cât şi bărbaţi, bu-
curându-se de acest moment. “Am
aflat despre Zumba acum două luni
şi de atunci îl practic neîntrerupt. Îl
recomand tuturor sătmărenilor
pentru că pe lângă faptul că te ajută

să dai jos din kilogramele în plus îţi
creează şi o stare de bună dispoziţie”,
ne-a declarat una dintre sătmăren-
cele care practică acest sport. 

Organizat de Bianca Zob,
cunoscută instructoare de Zumba
din Satu Mare, evenimentul i-a avut
ca protagonişti pe instructorii inter-
naţionali William Flores din Suedia
şi Stanislava Chalova din Ucraina,
precum şi românca Ramona Dama-
cus din Cluj Napoca. Programul
Zumba de la aquaparc a durat apro-
ximativ două ore, interval de timp
în care a avut loc şi un  master class

cu cei trei instructori renumiţi.
“Este un eveniment prin care încer-
căm să promovăm acest sport la
Satu Mare. Zumba este un sport
foarte antrenant şi aduce zâmbetul
pe faţa tuturor. Le recomand tutu-
ror să-l practice”, ne-a declarat
Bianca Zob.

După cele două ore antre-
nante şi pline de veselie de la aqua-
park, seara, spectacolul s-a mutat în
Piaţa 25 Octombrie, unde, până
aproape de miezul nopţii, au avut
loc alte demonstraţii de Zumba cu
peste 20 de instructori.

Zumba este un program de
fitness inspirat din dansurile latino,
creat de cunoscutul dansator şi core-
graf columbian Alberto “Beto”
Perez, care implică o combinaţie
între elemente ce ţin de dans şi ele-

mente din sfera aerobicului. În Ro-
mânia primele clase autorizate de
Zumba au apărut în 2010, la Bucu-
reşti, Sibiu, Cluj, Oradea, Alba-Iulia
şi Braşov, fiind în continuă extindere.

Florin Dura

Spectacol Zumba maraton la Satu Mare

REZULTATE LOTO
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