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Amurit Dinu Patriciu, la numai
64 de ani. Păstrez un mare re-
gret: că nu am apucat să-i

spun un „Mulţumesc“ apăsat pentru
că timp de patru ani şi jumătate m-a
suportat ca redactor-şef al ziarului
său, „Adevărul“, deşi viziunea mea
politică era diferită, pe alocuri diame-
tral opusă, de viziunea sa.

Cât timp mi-a fost patron,
n-am simţit nevoia să-l laud nici în
public, nici în particular. Abia când a
vândut „Adevărul” m-am simţit dez-
legat să spun câteva vorbe bune des-
pre el, într-un interviu. Acum, că nu
mai e printre noi, îmi pare rău că nu
i-am spus tot ce aveam de spus. Inclu-
siv să-i fac o reverenţă, ca de la bărbat
la bărbat. Aşa se întâmplă mereu:
avem impresia că timpul e nesfârşit,
chiar dacă uneori ne aflăm la graniţa
dintre lumea aceasta şi lumea cealaltă. 

Puţin mă interesează, acum,
latura controversată a lui Dinu Patri-
ciu. Am scris zeci de articole despre
asta, majoritatea pe vremuri, la „Eve-
nimentul zilei”, dar şi vreo trei în
„Adevărul” – da, în „Adevărul” lui
Patriciu. Iar el nu mi-a adresat nicio
apostrofare, niciun cuvânt de reproş:
cum, domnule, mă critici în ziarul
meu?! 

continuare în pagina 2
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Editorial

la moartea 
lui patriciu

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

GRIGORe CARTIANu

Băncile, bombardate 
cu plângeri de sătmăreni

Din păcate, pentru
spadasina sătmăreană de la
Steaua, Simona Pop, acest sezon
a fost unul mai puţin reuşit.
Chiar dacă a reuşit să obţină
rezultate bune cu echipa
României, la individual, după
medalia de aur la Europene,  lu-
crurile au cam scârţâit.

Însă şi-a fixat un obiectiv
important, acela de a urca în clasa-
mentul Cupei Mondiale la indi-
vidual şi de a menţine alături de
colegele sale România în primele
patru forţe ale lumii. Iată un inter-
viu apărut pe site-ul oficial al
Federaţiei Române de Scrimă.

SPORT - pag. 11

spADă
simona pop: “Mi-aş dori să urc 
în clasamentul Cupei Mondiale“

A plouat cu probleme peste 
agricultorii sătmăreni

Reprezentanţii Direcţiei
Agricole Satu Mare au luat pulsul
problemelor cu care se confruntă
agricultorii din judeţ, în cadrul
unor şedinţe de lucru care au avut
loc la mijlocul acestui an. Conclu-
zia reprezentanţilor Direcţiei Agri-
cole este că agricultorii se
confruntă cu foarte multe pro-
bleme. Printre nemulţumirile gene-

rale se numără probleme cu decon-
tarea lucrărilor efectuate, insufi-
cienţa fondurilor primite de la
APIA pentru efectuarea lucrărilor
de întreţinere a pajiştilor, suprafaţa
prea mică pentru păşuni, alunecări
de teren, lipsa apei, lipsa centrelor
de colectare a laptelui, probleme le-
gate de aria protejată etc.  
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Încrederea românilor a
urcat în aprilie-iunie pentru al
treilea trimestru consecutiv şi se
apropie de valoarea medie euro-
peană, România ocupând locul
18 din 32 de ţări după acest indi-
cator, care măsoară aşteptările
despre piaţa muncii, situaţia fi-
nanciară şi posibilitatea de a chel-
tui. Astfel, faţă de primele trei
luni, în trimestrul al doilea încre-
derea consumatorilor români a
urcat cu 6 puncte la 73 de puncte,
situându-se după ţări precum

Cehia, Letonia şi Estonia şi în-
aintea Slovaciei, Poloniei şi Bul-
gariei, potrivit sondajului
efectuat de The Nielsen Com-
pany. “În ceea ce priveşte cea mai
mare parte a banilor rămaşi după
acoperirea cheltuielilor de subzis-
tenţă, aceasta este folosită pentru
plata împrumuturilor şi a credi-
telor, în timp ce, la polul opus, în-
registrând cele mai mici valori, se
află activităţi precum investirea
în fonduri mutuale sau pensii”,
notează raportul. 

Românii sunt tot mai optimişti
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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
Joi, 21 august  2014

ziua 233 a anului

“Profunzimea prieteniei nu de-
pinde de distanţă”.  

(Rabindranath Tagore)

Soarele răsare la 6 şi 26 minute,
apune la 20 şi 11 minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc.
Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul
pr., Silvan diac. şi Venust
romano - catolic - Sf. Pius al x-
lea
greco - catolic - Sf Ap Iuda
Tadeu; Sf M Vasa şi fiii ei; Sf Papa
Pius x

1959 - Hawaii devine cel de-al
50-lea stat al Statelor Unite ale
Americii.

ÎNOTâND PRIN LABIRINT
Orăşenii se mută la sate 

IOAN RAţIU

Cel mai mare aport al
dezvoltării economice din me-

diul rural îl au orăşenii care îşi
deschid afaceri la sate. Stresul
urban, aglomeraţia sau venitu-
rile insuficiente încep să pună
din ce în ce mai multă presiune
pe o generaţie cu vârsta cuprinsă
între 35 şi 50 de ani, care în-
cearcă să scape de aceste “po-
veri” caracteristice traiului la
oraş.

Potrivit celor mai re-
cente date de la Statistică, din
2012, 118.000 de români s-au
mutat de la oraş la sat, în timp
ce doar 74.000 au mers dinspre
rural către urban. În 1990,
puţin sub 28.000 de locuitori s-
au mutat la sat de la oraş, în
timp ce 550.000 de români
lăsau mediul rural pentru cel
urban. 

Dacă cei mai mulţi pă-
răsesc oraşele în prezent pentru
că nu-şi permit costul ridicat al
vieţii, există o categorie de mi-
granţi care şi-au dezvoltat o ca-
rieră în mediul urban şi care vor
să devină antreprenori sau să
realizeze proiecte în zona so-
cială, departe de lumea corpora-
ţiilor. “Persoanele care au migrat
de la oraşe la sate se împart în
două categorii. Primii sunt foşti
angajaţi sau antreprenori care
caută să trăiască aproape de na-
tură şi vor să facă afaceri în zona
respectivă. Cealaltă categorie,
mult mai importantă din punct
de vedere numeric, este repre-
zentată de oamenii săraci care
pleacă de la oraş la sate pentru că
este mai ieftin, deci este o migra-

ţie de supravieţuire”, este de pă-
rere Dumitru Sandu, profesor la
Facultatea de Sociologie şi Asis-
tenţă Socială din cadrul Univer-
sităţii din Bucureşti.

Tendinţa este ca orăşe-
nii să se mute în zonele rurale,
trend care de altfel în străinătate
este foarte la modă. De aseme-
nea, oamenii încep să se orien-
teze către agricultura “bio”,
spune şi Cătălin Stroe, acţionar
al producătorului de motouti-
laje agricole Ruris din Craiova,
cu afaceri de 42 de milioane de
euro anul trecut, care a sesizat
un avans al vânzărilor în dome-
niul în care activează şi datorită
numărului în creştere de români
care se mută din zona urbană în
cea rurală.
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A abordat totul cu relaxare, cu aerul
acela bonom şi cu explicaţia implaca-
bilă: lasă-i, domnule, aşa sunt ziari-
ştii!

La fel a procedat când suna
telefonul, iar în receptor se auzeau re-
proşurile grele, uneori grosolane, ale
vreunui prieten, naş, fin sau cumătru.
Dinuleeeee, ăştia-şi bat joc de tine în
ziarul tău! Dinuleeeee, fă ceva, aşa nu
se mai poate! 

La partid - PNL, desigur –
a fost ostracizat pentru că nu a oprit
anchetele despre nu ştiu care minis-
tru sau reportajele despre chiulangiul
Crin Antonescu. A ajuns un fel de fe-
meie de serviciu a partidului pe care
l-a renăscut cu un grup de entuziaşti
la câteva zile după execuţia lui Ceau-
şescu. Dar mai greu atârna nelegiui-
rea: cum să-i laşi pe ăia să scrie ce-i taie
capul despre un partid istoric?! 

A fost altfel decât Vîntu sau
Voiculescu. S-a ţinut departe de ei şi
când cei doi „moguli V” puneau la
cale distrugerea statului. Prin asta, şi-
a atras ostilitatea lor. Dar a rămas un
om liber. Vîntu şi Voiculescu i-au su-
pravieţuit, dar destinul lor se joacă
între Rahova şi Jilava.

Prin întemeierea trustului
Adevărul, nu doar că a salvat de la
moarte – sau măcar de la mizerie –
un ziar vechi de peste 100 de ani
(„Adevărul”) şi o revistă dichisită
(„Dilema Veche” a lui Andrei Pleşu),

dar a finanţat naşterea unor noi pu-
blicaţii (tabloidul „Click!” e şi acum
cel mai vândut cotidian din Româ-
nia) şi a cumpărat titluri („Historia”
lui Ion Cristoiu) sau francize („For-
bes”, „Foreign Policy”, „OK!”). În
fond, a dinamizat piaţa de presă din
România, oferind combustie, încre-
dere şi ambiţie câtorva sute de zia-
rişti. Cel mai trist l-am văzut în 2012,
ultimul său an ca patron de ziar, când
nu mai putea plăti salariile la timp.
Măcinat de boli şi chinuit de datorii,
se jena parcă să mai dea ochii cu noi.
Se întinsese prea mult şi nu ştia cum
să iasă din încurcătură. A apelat la ul-
tima soluţie: a vândut şi s-a retras la
Londra. Acolo unde şi-a aşteptat şi
sfârşitul. 

Dinu Patriciu a fost un pa-
tron de presă în sensul cel mai mo-
dern al cuvântului. A înţeles că
ziarul e făcut de ziarişti şi condus de
redactorul-şef, nu de patron. Şi-a
asumat asta chiar dacă i-a adus multă
suferinţă în relaţia cu vechii săi prie-
teni sau cu Partidul Naţional Libe-
ral. I-am stat ca un os în gât, dar din
aprilie 2008 până în august 2012 a
convieţuit cu acest os, n-a încercat
să-l elimine, cum i-ar fi fost la înde-
mână. 

O spun acum, tare, să se
audă şi pe lumea cealaltă: Mulţu-
mesc, Dinu Patriciu! Dumnezeu să te
odihnească! 

La moartea lui Patriciu
urmare din pagina 1

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%.

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

NORD VEST TV CINEMA
DOCUMENTAR: “Povestea
vieţii 2”, astăzi, de la ora 18:00
pe NORD VEST TV
Vă invităm într-o călătorie extra-
ordinară în care lumea vieţuitoare-
lor ne va dezvălui ceva despre
planul şi scopul existenţei noastre.
Documentarul vă cheamă să in-
traţi într-o călătorie pentru a des-
coperi cu adevărat povestea vieţii. 

LA IZVOR DE CÂNT ȘI DOR 
Marius Chiş alături de invitații săi
vă aşteaptă cu cântec şi bucurie as-

tăzi, de la ora 20:45, să urmăriți o
ediție specială de folclor a emisiu-
nii ”La izvor de cânt şi dor”.  Vă in-
vităm şi pe dumneavoastră să lăsați
cântecul şi voia bună să răsune în
casele dumneavoastră prin inter-
mediul televiziunii NORD VEST
TV. 
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A plouat cu probleme peste agricultorii sătmăreni
8 Direcţia Agricolă Satu Mare a făcut un inventar al tuturor problemelor cu care se confruntă agricultorii din judeţ

Reprezentanţii Direcţiei
Agricole Satu Mare au
luat pulsul problemelor cu

care se confruntă agricultorii din
judeţ, în cadrul unor şedinţe de
lucru care au avut loc la mijlocul
acestui an. Concluzia reprezen-
tanţilor Direcţiei Agricole este că
agricultorii se confruntă cu
foarte multe probleme. Printre
nemulţumirile generale se nu-
mără probleme cu decontarea lu-
crărilor efectuate, insuficienţa
fondurilor primite de la APIA
pentru efectuarea lucrărilor de
întreţinere a pajiştilor, suprafaţa
prea mică pentru păşuni, alune-
cări de teren, lipsa apei, lipsa cen-
trelor de colectare a laptelui,
probleme legate de aria protejată
etc. Cât despre soluţiile de reme-
diere ale acestor probleme, se
pare că nu există prea multe răs-
punsuri. 

Probleme cu pajiştile
la Valea Vinului 

Agricultorii din Valea Vi-
nului s-au plâns că nu este defini-
tivată împărţirea proprietăţilor,
existând cetăţeni care au transfor-
mat perimetre de pajişti în arabil,
încălcând prevederile art. 78 alin.
1 indice 1 din Legea nr. 18 a fon-
dului funciar. Transformările s-au
făcut în mod ilegal, primarul co-
munei Valea Vinului, Radu Cris-
tea, nefiind informat despre aceste
aspecte. De asemenea, localnicii
din Valea Vinului s-au mai plâns
că în climatul mai umed al zonei,
pe solurile cu un exces de aciditate,
păşunea este invadată de pipirig ,
astfel încât perimetre largi nu pot
fi păşunate de animale. Deşi utili-
zatorii frezează anual vegetaţia de
pipirig , nu reuşesc să scape de
această plantă. Direcţia Agricolă
recomandă eradicarea invaziei de
pipirig prin măsuri integrate, res-

pectiv utilizarea în arabil timp de
doi ani a suprafeţei, amendarea so-
lului, fertilizarea ameliorativă,  ur-
mate de reînsămânţarea cu speciile
adecvate zonei. 

Probleme cu asocie-
rea la Someşeni

Cetăţenii din localitatea
Someşeni au pierdut subvenţia pe
suprafaţa de păşune din cauza fap-
tului că nu s-au constituit într-o
formă asociativă. De asemenea, lo-
calnicii au solicitat ca tariful de în-
chiriere a păşunii să se facă la
valori dependente de productivita-

tea păşunii, astfel încât un hectar
de păşune să nu fie închiriat cu
acelaşi tarif pe întreg judeţul. 

La şedinţa de la Turţ a
fost reclamat de către utilizatorii
de pajişti un grad ridicat de indis-
ciplină în exploatarea pajiştilor,
care a atins un prag de manifestare
până la opoziţia făţişă faţă de res-
pectarea reglementărilor în dome-
niu. Există utilizatori de păşuni
ameninţaţi de către proprietarii de
cai. De asemenea, se reclamă un
stadiu avansat de degradare a pă-
şunilor prin invadarea de către ve-
getaţia arbustoidă, care reduce
suprafaţa de păşunat. O altă cauză

majoră a degradării păşunii este
supraîncărcarea cu animale la pă-
şunat, aceasta determinând călca-
rea excesivă a păşunii şi
declanşarea în pantă a procesului
de eroziune. 

Probleme cu apa 
în zona Tăşnad

Agricultorii din Tăşnad s-
au plâns în luna iunie că de la to-
pirea zăpezii nu a plouat în zona
Tăşnad, astfel încât păşunea nu
asigură iarba necesară pentru
hrana animalelor, iar fântânile nu
au debitul necesar adăpării aces-
tora. De asemenea, procesatorii i-
au anunţat pe reprezentanţii
Direcţiei Agricole că nu mai pre-
iau laptele de la Căuaş. O altă pro-
blemă a locuitorilor din comuna
Căuaş o reprezintă faptul că prac-
tica atribuirii păşunilor prin licita-
ţie este discriminatorie, în
condiţiile în care, spun localnicii,
cei care câştigă licitaţiile sunt si-
bienii proprietari de oi, iar localni-
cii pierd dreptul de păşunat. De
asemenea, există indisciplină în ex-
ploatarea păşunilor, iar utilizatorii
de păşuni se plâng că atunci când
semnalează la numărul 112 pre-
zenţa unor turme străine pe păşu-
nea încredinţată lor, constată că
există reacţii întârziate la solicita-
rea lor. Localnicii din Piru Nou
solicită ca subvenţiile să fie acor-
date pe numărul de animale din
anul curent, nu după numărul de
animale din anii trecuţi, deoarece
există profitori care vând anima-
lele după ce au fost luaţi în evi-
denţă. 

Probleme cu ariile
protejate în zona 
Satu Mare

Reprezentanţii Direcţiei
Agricole susţin că în zona Satu

Mare amenajamentul pastoral în
ariile protejate “Natura 2000” este
condiţionat de lucrările pe care le
acceptă custodele ariilor protejate.
Specialiştii Direcţiei Agricole sus-
ţin că este necesară consultarea
custodelui de către autorităţi pen-
tru că sunt semnalate perimetre pe
care nu pot fi utilizaţi banii de
subvenţie. Totodată, medicul vete-
rinar de la Lazuri solicită ca ame-
najamentul pastoral să fie făcut de
către cadre locale, în colaborare cu
Direcţia pentru Agricultură, pen-
tru ca acesta să fie cât mai realist.
Agricultorii şi-au exprimat încre-
derea că amenajamentul pastoral
va întrona ordinea şi disciplina în
exploatarea pajiştilor, aşa cum a
fost şi înainte de colectivizare. Mai
mult, s-a exprimat punctul de ve-
dere că fertilizarea pajiştilor nece-
sită informaţii rezultate din
studiul agrochimic. De aceea se
solicită efectuarea studiilor agro-
chimice pe pajişte, pentru ca aces-
tea să fie utilizate la întocmirea
amenajamentului pastoral.

Agricultorii acuză
pasivitatea autorită-
ţilor

Utilizatorii de păşuni din
zona de vest a judeţului Satu Mare
nu sunt mulţumiţi de colaborarea
cu autorităţile locale, deoarece
atunci când reclamă păşunat abu-
ziv pe păşunile încredinţate, auto-
rităţile rămân pasive. Utilizatorii
de pajişti solicită coparticiparea
primăriilor la cheltuielile anuale ce
se fac pe pajişte, dacă acestea exced
veniturile anuale ale exploataţiei.
Reprezentanţii Direcţiei Agricole
le-au amintit fermierilor că mai au
şi obligaţii, şi anume că orice pro-
prietar de pajişte este obligat să-şi
întocmească amenajamentul pas-
toral.

CIPRIAN BâteA

CONCLUZIE. Agricultorii se confruntă cu multe probleme şi prea puţine soluţii

În  data de  22.08.2014 la Cabinet Dr.
Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_______________________________
În data de   22.08.2014 la Cabinet
Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_______________________________
În data de  28.08.2014   de la ora 17 :00 la
Cabinet Dr. Coica va consulta

Dr. Dance  Dan 
Medic Specialist Chirurgie

Programari la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
_______________________________
În data de   04.09.2014 la Cabinet
Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
Consultatii gratuite doar pentru persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se
face cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
_______________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se
face cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_______________________________
În data de  31.08.2014 la Cabinet Dr.
Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

şi Imunologie Clinică 
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 con-
sulta 

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, com-
petenţă în ecografie abdominală, eco-
grafie vasculară, ecografie tiroidiană

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

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie

Imunologie Clinică
Consultatii gratuite cu Biletul de Trim-
itere 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

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Timp de două zile, sâmbătă şi
duminică, oraşul Negreşti Oaş
se va afla în sărbătoare cu oca-

zia organizării Festivalului Patrimo-
niului Ţării Oaşului “Zestrea
Oaşului”, eveniment organizat de Pri-
măria şi Consiliul Local Negreşti-
Oaş, în parteneriat cu Casa
Orăşenească de Cultură din localitate
şi Autoritatea Naţională pentru Tu-
rism, şi care va avea ca motto “Mân-
dru că sunt oşan”. La sărbătoarea
negreştenilor vor oaspeţi de cel mai
înalt nivel, şi anume premierul Victor
Ponta, vicepremierul Liviu Dragnea,
precum şi o parte din membrii Guver-
nului. Detalii despre acest eveniment
au fost oferite ieri, în cadrul unei con-
ferinţe de presă, de primarul oraşului
Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca, şi de
directorul Casei de Cultură, Natalia
Lazăr. 

Târg meşteşugăresc 
şi concurs culinar 
sâmbătă

Manifestările dedicate Festiva-
lului Patrimoniului Ţării Oaşului “Zes-
trea Oaşului” vor debuta încă de vineri,
22 august, cu o serie de expoziţii organi-
zate la Muzeul Ţării Oaşului, precum şi
cu competiţiile sportive. Sâmbătă, 23 au-
gust, cu începere de la ora 9.00, va avea
loc simpozionul “Patrimoniul şi identi-
tatea locală - premisele creşterii potenţia-
lului turistic al Ţării Oaşului”, care se va
desfăşura în Muzeul în Aer Liber. De
asemenea, în aceeaşi locaţie va fi organi-
zat un târg meşteşugăresc la care, după
cum spunea Natalia Lazăr, vor participa
meşteri populari din zona Oaşului dar şi
din alte zone din judeţ, precum şi un
concurs gastronomic. 

Deschiderea oficială a festiva-
lului şi inaugurarea târgului meşteşugă-
resc şi a concursului culinar va avea loc
la ora 14.00, după care vor urma premie-
rile. 

Tot sâmbătă, la scena ampla-

sată în centrul oraşului, manifestările ar-
tistice vor debuta de la ora 14.15 cu un
program artistic susţinut de preşcolarii
şi elevii instituţiilor de învăţământ din
oraş, urmat de un concert de muzică
folk susţinut de George Palfi, Maria Pin-
tea, Teodora Moldovan şi Vlad Belbe.
Apoi, rând pe rând, pe scenă vor urca
ansamblurile folclorice “Vama Arde-
leană “ şi “Cununiţa”, după care va urma
recitalul trupei “Pionierii” şi  Şcoala Ve-
detelor din Baia Mare. De la ora 20.00
va avea loc un regal folcloric, urmat de
spectacolul trupei “Synergy and friends”.
Seara se va încheia cu spectacolele susţi-
nute de Lora, de la ora 21.45, de trupa
Cargo, de la ora 22.45 şi cu un joc de
laser. 

Alex Velea şi Voltaj, 
în concert duminică

Dacă la Muzeul în Aer Liber

târgul meşteşugăresc va continua şi du-
minică toată ziua, la scenă, programul
artistic va începe de la ora 14.00 cu
spectacolul “Zâmbet de soare” pre-
zentat de preşcolarii şi elevii institu-
ţiilor de învăţământ din oraş. La ora
15.40 va fi organizată în centrul ora-
şului Negreşti Oaş o paradă a portu-
lui popular cu fanfară. 

Deschiderea oficială a eve-
nimentului va avea loc la ora 16.00,
când vor fi premiate personalităţile
importante ale oraşului, vor fi decer-
nate titluri şi diplome, vor fi pre-
miate “cuplurile de aur”, precum şi
elevii merituoşi. 

Pe scenă vor urca apoi An-
samblul folcloric “Sânzienele”, Maria
Tripon şi Ansamblul folcloric
“Oaşul”, urmate de recitalurile susţi-
nute de Cristian Enache, Geo Gio-
vani şi Tenorii din Seini. Va urma un
regal folcloric al cărui protagonişti

vor fi Ansamblul “Măgura” şi Maria
Petca-Poptean şi Ansamblul folclo-
ric studenţesc “Mărginimea Sibiu-
lui”. După recitalul susţinut de
sătmăreanul Bogdan Bratiş, vor
urma super-concertele susţinute de
Alex Velea şi trupa Voltaj. Seara se va
încheia cu un foc de artificii.

Oaspeţi de seamă 
la sărbătoarea 
Negreştiului

Potrivit primarului Aurelia
Fedorca, sărbătoarea oraşului Ne-
greşti Oaş va fi onorată de prezenţa
premierului Victor Ponta, a vicepre-
mierului Liviu Dragnea precum şi a
unor reprezentanţi ai Guvernului
României. Alături de oficialităţi ju-
deţene, înalţii demnitari vor ajunge
în oraş în jurul orei 15.00 şi vor par-
ticipa la deschiderea oficială şi la pre-

mierea care va avea loc pe scenă la
ora 16.00. “Este pentru a treia oară,
în decurs de şapte luni, când avem la
Negreşti Oaş oaspeţi de rang înalt.
Mă bucură faptul că nu vin cu mâna
goală ci vin cu proiecte şi finanţări.
Doar pentru oraşul Negreşti Oaş vor
fi semnate trei proiecte de finanţare
în valoare totală de 15 milioane de
lei pentru modernizarea infrastruc-
turii rutiere”, a precizat Aurelia Fe-
dorca.

Făcând referire la Festivalul
Patrimoniului Ţării Oaşului “Zes-
trea Oaşului”, edilul şef a afirmat că
este inclus în lista de manifestări la
nivel naţional a Autorităţii Naţio-
nale pentru Turism şi are printre
principalele obiective promovarea
tradiţiilor, obiceiurilor, arta culinară
şi meşteşugurile din zona Oaşului
“astfel încât oamenii să ne cunoască
zona şi să ne viziteze”. 

FLORIN DURA

ÎN ACEST wEEk-END

Negreştiul se îmbracă în straie de sărbătoare
8 Alături de negreşteni, la Festivalul Patrimoniului Ţării Oaşului “Zestrea Oaşului” vor participa şi premierul
Victor Ponta şi vicepremierul Liviu Dragnea

SĂRBĂTOARE. Organizatorii promit o ediţie de excepţie a Festivalului Patrimoniului Ţării Oaşului “Zestrea Oaşului”

Capul de afiş a celei de a
XIV-a ediţie a Zilelor comunei Turţ,
care va avea loc sâmbătă şi duminică,
este cunoscutul interpret Alex Velea.
Potrivit organizatorilor, manifestările
artistice vor începe sâmbătă, de la ora
18.00, cu un concurs Tip-Top Mini-
top, urmat de un spectacol pentru copii
prezentat de Mister Nicu şi un specta-
col de muzică uşoară susţinut de
Monik. 

Ziua de duminică va debuta,
în jurul orei 12.45, cu tulnicarii, parada
majoretelor şi parada portului popular.
Deschiderea oficială va avea loc în jurul
orei 13.00, la eveniment fiind prezenţi
premierul Victor Ponta şi vicepremie-
rul Liviu Dragnea. Va urma un mo-
ment poetic prezentat de Grigore
Mariţa, după care elevii unităţilor şco-
lare din comună vor prezenta un dans
oşenesc. În continuare, vor fi premiaţi
elevii cu rezultate bune la învăţătură
precum şi cuplurile care au împlinit 50
de ani de căsnicie.

Programul artistic la scenă va
continua cu recitalurile susţinute de
Maria Tripon şi Horia Someşan, iar de

la ora 15.20 va fi prezentat un obicei de
nuntă din Oaş, prezentat de ansamblul
din Turţ. În continuare, pe scenă vor
evolua Ghiţă Blidar, formaţia Bravo,
Angela Muntean, iar turţeanul Cătălin
Lucuţ va susţine un scurt recital de mu-
zică rock. În jurul orei 17.30 Ansam-
blul folcloric studenţesc “Mărginimea
Sibiului” va susţine un spectacol, apoi
vor urma recitalurile suţinute de Ionuţ
Ciupac, Ansamblul folcloric “Cunu-
niţa” şi de Florin Oşanu.

Cel mai aşteptat moment al
serii va fi recitalul susţinut de Alex
Velea, care va urca pe scenă în jurul orei
20.30. Spectacolul va continua cu reci-
talurile formaţiei Geo, a Mariei Petca-
Poptean şi Petre Zelea, a Biancăi Rus şi
a lui Rareş Câmpan. Seara se va încheia
cu un foc de artificii. Organizatorii ma-
nifestării sunt Primăria comunei Turţ,
primar Ioan Ciupac, şi Consiliul Local
Turţ. 

Florin Dura

Alex Velea, cap de afiş la Zilele comunei Turţ

Circa o sută de familii din
Odoreu vor fi racordate la reţeaua de
apă până la finele acestui an. În pre-
zent, se lucrează intens la lucrările de
branşament a celor care au decis
acest lucru. Contribuţia acestor fa-
milii este minimă, furnizorul de apă,
SC Apaserv Satu Mare SA furni-
zând instalaţiile, materialele, proiec-
tele şi manopera. Primarul comunei
Odoreu, Dumitru Pop, a arătat că
marea majoritate a cheltuielilor sunt
suportate de SC Apaserv Satu Mare
SA. “Contribuţia odorenilor este
minimă în raport cu valoarea inves-
tiţiei, restul cheltuielor, în cuantum

total de circa 1.200 de lei, fiind su-
portate de furnizorul de apă prin
programele aflate în derulare”, a mai
precizat Dumitru Pop. 

Edilul şef a mai adăugat că
până în prezent au fost racordate la
reţeaua de apă 35 de familii, urmând
ca în perioada imediat următoare să
fie executate lucrările de branşare a
încă zece familii. De asemenea, au
mai fost depuse încă 70 de cereri de
branşare, astfel că odorenii mai pot
depune încă 30 de astfel de cereri
pentru ca până la finalul anului să fie
executate o sută de branşamente.

Florin Dura

Racordări la reţeaua de apă la
Odoreu
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Tot mai mulţi sătmăreni îşi
fac curaj să lupte împotriva
clauzelor abuzive impuse de

către unele bănci. Doar în prima
jumătate a acestui an la Comisaria-
tul Judeţean pentru Protecţia Con-
sumatorilor au fost înregistrate 72
de reclamaţii împotriva societăţilor
bancare. Din păcate, potrivit comi-
sarului şef adjunct al Comisariatu-
lui Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor (CJPC) Satu
Mare, Maria Pinter, procesele sunt
lungi şi anevoioase. Mai exact, încă
niciun proces intentat băncilor în
acest an nu a ajuns măcar la primul
termen. Vestea bună este însă că
Guvernul României a dat undă
verde proceselor colective, astfel
încât niciun păgubit nu trebuie să
lupte de unul singur. 

Abuzuri de toate 
tipurile

Reprezentanţii Comisaria-
tului  Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Satu Mare susţin că
principalele aspecte reclamate de
consumatori privind activitatea ban-
cară s-au referit la majorarea dobân-
zii la creditele contractate; refuzul
băncii de a diminua dobânda la cre-
ditele acordate în Euro şi CHF deşi
indicii de referinţă au scăzut consi-
derabil; existenţa unor clauze abu-
zive în contractele de credit;
majorarea marjei din dobânda per-
cepută pentru creditele acordate;
prelungirea perceperii unui comi-
sion prevăzut în contract doar pen-
tru o anumită perioadă; perceperea
comisionului de administrare cont
curent, despre care consumatorii nu
au fost informaţi; rambursări antici-
pate neoperate în cont; încălcarea

clauzelor contractuale de către
bancă; raportarea la Biroul de Cre-
dit fără notificare prealabilă. 

Nereguli la majorita-
tea băncilor

Probleme foarte mari se în-
registrează la încheierea contractelor
de credit de consum, cinci din şapte
bănci verificate fiind amendate de
către comisarii de la Protecţia Con-
sumatorilor. “În conformitate cu
programul tematic de control al Au-
torităţii Naţionale pentru Protecţia
Consumatorilor s-au verificat şapte

operatori economici financiari la ni-
velul judeţului Satu Mare privind
respectarea prevederilor legale la în-
cheierea contractelor de credit de
consum în cazul achiziţionării de
produse de la comercianţi cu plata în
rate, cinci fiind sanctionaţi contra-
venţional - având în contracte clauze
posibil abuzive”, se arată într-un ra-
port al CJPC Satu Mare. De exem-
plu, una dintre clauzele abuzive sună
astfel: “Împrumutatorul îşi rezervă
dreptul de a declara exigibilitatea an-
ticipată a tuturor sumelor datorate
de către împrumutat în cazul în care
are credite restante la alte bănci sau

instuţii financiare”. O altă cauză sună
astfel: “În cazul neinformării credi-
torului despre schimbarea situaţiilor
sale personale, financiare, familiare”.

Amenzi de peste 
un milion de lei

În anul 2014, Comisariatul
Judeţean pentru Protecţia Consu-
matorilor Satu Mare a efectuat un
număr de 996 acţiuni de control pe-
riodice asupra conformităţii şi secu-
rităţii produselor şi serviciilor şi a
modului de respectare a intereselor
economice ale consumatorilor. Ast-

fel, au fost încheiate un număr de
712 procese verbale de constatare -
contravenţie, din care 418 cu aver-
tisment şi 294 cu amenzi contraven-
ţionale, procentul de încasare al
amenzilor fiind de 95%, în instanţă
fiind contestate 12 procese  verbale,
în valoare de 83.000 lei. Pentru în-
călcarea dispoziţiilor legale în vi-
goare referitoare la protecţia
consumatorilor, în anul  2014 orga-
nele de control ale Comisariatului
Judeţean pentru Protecţia Consu-
matorilor au dispus aplicarea de
amenzi contravenţionale în valoare
de 1.064.250 lei.

CIPRIAN BÂTEA

Băncile, bombardate cu plângeri de sătmăreni
8 În acest an, la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor au fost înregistrate 72 de reclamaţii
împotriva societăţilor bancare

MĂSURĂ. Unii sătmăreni refuză să se lase păgubiţi de bănci 

Pe raza judeţului Satu
Mare s-au produs în ultimele
două zile  două evenimente ru-
tiere soldate cu accidentarea a trei
persoane. Primul accident a avut
loc marţi seară la Bixad, unde un
elev în vârstă de 16 ani, din loca-
litate, fără a deţine permis de con-
ducere de nici o categorie, în timp
ce conducea motoscuterul marca
Piaggio neînmatriculat şi neînre-
gistrat, pe fondul conducerii im-
prudente a pătruns pe contrasens
intrând în coliziune frontală cu
autoutilitara marca Mercedes care
circula regulamentar din sens
opus. Maşina a ricoşat apoi într-
un motoscuter marca Honda con-
dus de un tânăr în vârstă de 17 ani
care de asemenea nu poseda per-
mis de conducere de nici o cate-
gorie. În urma evenimentului a
rezultat accidentarea uşoară a mi-
norului de 16 ani şi a pasagerului
de pe motoscuter. Conducătorilor
implicaţi în eveniment le-au fost
recoltate probe biologice de sânge
în vederea stabilirii eventualei al-
coolemii.

Cel de-al doilea eveni-
ment rutier s-a produs în noaptea
de marţi spre miercuri pe raza lo-
calităţii Negreşti Oaş, în cadrul

căruia Andrei C., în vârstă de 20
de ani, care conducea un autotu-
rism Volkswagen pe strada Gara
Nouă, la intersecţia cu strada Vic-
toriei nu a acordat prioritate de
trecere autoturismului marca Mit-
subishi, condus regulamentar de
către Iacob D. În urma evenimen-
tului a rezultat accidentarea gravă
a lui Andrei C. Ambii conducă-

tori auto au fost testaţi cu aparatul
etilotest, rezultatele fiind nega-
tive, şi le-a fost recoltate probe
biologice de sânge în vederea sta-
bilirii eventualei alcoolemii. În
cele două cazuri poliţiştii efec-
tuează cercetări sub aspectul co-
miterii infracţiunii de vătămare
corporală din culpă.     

Pavel Prodaniuc

Un localnic din Valea Morii a
sesizat marţi Poliţia, despre faptul
că în timp ce se afla în pădurea din
afara localităţii Blaja a găsit două
obiecte ce păreau a fi proiectile. La
faţa locului s-au deplasat poliţiştii
din cadrul Serviciului Arme Explo-
zivi şi Substanţe Periculoase Satu
Mare împreună cu specialişti din
cadrul Inspectoratului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă (ISU) „Someş”

Satu Mare. În urma cercetărilor
efectuate, oamenii legii au consta-
tat că cele două obiecte sunt pro-
iectile explozive calibru 75 mm, în
stare avansată de coroziune şi care
provin din cel de-al Doilea Război
Mondial.  Cele două proiectile au
fost ridicate de către specialiştii
ISU Satu Mare în vederea distruge-
rii. 

Pavel Prodaniuc 

Comisariatul Judeţean pen-
tru Protectia Consumatorilor (CJPC)
Satu Mare a dispus, în primele şapte
luni din acest an, controale conform
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
nr. 96/2002 privind acordarea de pro-
duse lactate şi de panificaţie pentru ele-
vii din clasele I-VIII din învăţământul
de stat, precum şi pentru copiii preşco-
lari din grădiniţele de stat. Astfel, au
fost controlaţi patru operatori econo-
mici implicaţi în programul guverna-
mental “Lapte-Corn”, constatându-se
următoarele deficienţe: nerespectarea

condiţiilor prevăzute în caietul de sar-
cini privind data limită de consum şi
calitatea produselor de panificaţie şi a
produselor lactate; nerespectarea con-
diţiilor la distribuţia sau păstrarea-de-
pozitarea în şcoli şi grădiniţe;
nerespectarea graficului de distribuire
şi livrare; nerespectarea normelor de
etichetare, marcare şi ambalare. Pentru
abaterile constatate au fost aplicate
amenzi contravenţionale în valoare de
20.000 lei şi s-a dispus oprirea de la dis-
tribuţie a produselor cu deficienţe.

Ciprian Bâtea

Doi răniţi într-un accident produs de un minor Două proiectile din al Doilea 
Război Mondial găsite la Blaja 

Probleme cu cornul şi laptele 
în şcoli
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Ne aflăm de ieri la Ulpia
Traiana Augusta Dacica
Sarmizetetusa, în compa-

nia domnului dr.  Gică Băeştean,
şef al acestei secţii din cadrul Mu-
zeul Civilizaţiei Dacice şi Romane
din Deva,  dorind  să cunoaştem
mai multe amănunte din acest
punct de referinţă al culturii antice
daco-romane. Dacă în episodul an-
terior am aflat amănunte din isto-
ricul locului, astăzi gazda noastră
ne propune spre cunoaştere şi alte
date  interesante vis-a-vis de locul
în care ne aflăm.

Colonia Ulpia Tra-
iana Sarmizegetusa 
în istoria provinciei 

„Dacă în episodul trecut punc-
tam câteva date privind istoricul lo-
cului, vă propun azi spre cunoaştere,
alte elemente istorice privind locul
şi importanţa pe care oraşul Ulpia
Traiana Sarmizegetusa îl avea în Im-
periul Roman din acele timpuri.  Ca
cea mai veche aşezare urbană din

Dacia şi cel mai mare centru cultural
şi religios, oraşul a avut de la început
o situaţie fruntaşă în cadrul provin-
ciei. După cele două grele şi sânge-
roase războaie duse împotriva
dacilor, împăratul Traian va pro-
mulga Lex provinciae, foarte posibil
chiar înainte de încheierea celui de-
al doilea război, păstrându-se şi in-
scripţia ce conţine într-o formă
lapidară actul de întemeiere a primu-
lui şi a singurului oraş (la acea
vreme) din Dacia, cu numele Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizege-
tusa. Acest lucru s-a întâmplat în
timpul celui de al doilea guvernator
al Daciei, Decimus Terentius Scau-
rianus. Probabil că primul guverna-
tor, Iulius Sabinus, a avut sarcina de
a pune capăt rezistenţei din zona
Munţilor Orăştiei şi doar o dată în-
cheiată această spinoasă problemă
creindu-se condiţiile pentru renun-
ţarea la castrul de campanie din Ţara
Haţegului şi la construcţia pe vechile
instalaţii militare a primei aşezări ur-
bane din provincia nou întemeiată.

Aşezarea astfel întemeiată va primi
încă de la început titlul de colonia,
cea mai importantă formă adminis-
trativă din Imperiu, fiind înscrisă în
tribul Papiria, din care făcea parte şi
împăratul ctitor Traian conform.

Ulpia Traiana Sarmi-
zegetusa „născută” 
cu statutul de colonie

„Împăraţii Hadrian, Mar-
cus Aurelius şi mai ales Septimius
Severus au crescut numărul comuni-
tăţilor urbane din Dacia, uneori
chiar în dauna Sarmizegetusei, dar
fără ca vreuna dintre ele să-i fi putut
egala prestigiul. Toate comunităţile
urbane romane trebuiau să parcurgă
o carieră pentru a atinge mult râvni-
tul titlu de colonia, Sarmizegetusa
fiind fondată de la început cu statu-
tul de colonia, primind de asemenea
şi ius italicum (dreptul italic), ceea
ce însemna acordarea unor avantaje
directe. Va fi singurul oraş din pro-
vincia Dacia care va primi epitetul
metropolis, iar amfiteatrul său va
găzdui concilium Daciarum Trium.
La scurt timp de la întemeiere, aici
are loc o răscoală a sarmaţilor, între
anii 117-118 d. Chr, înăbuşită cu

cruzime de către generalul Quintus
Marcius Turbo, trimis de împăratul
Hadrian (117-138). Drept recunoş-
tinţă pentru nimicirea răscoalei,
conducerea oraşului a ridicat în anul
118 un monument în cinstea împă-
ratului, iar în 119 a instalat o in-
scripţie de mulţumire pentru
generalul învingător. În anul 166 d.
Chr. popoarele barbare de la graniţa
Iliriei până în Galia, în frunte cu
marcomanii, s-au ridicat împotriva
Imperiului, la un moment dat apăra-
rea Daciei ne mai facând faţă presiu-
nii, atacatorii au invadat teritoriul
provinciei, pustiind regiunea auri-
feră şi îndreaptându-se spre Ulpia
Traiana. Guvernatorii Daciei s-au
luptat din greu pentru apărarea ho-
tarelor provinciei. Pe unul dintre ei,
M. Claudius Fronto (mort pe câm-
pul de luptă în anul 170) populaţia
oraşului l-au cinstit printr-o inscrip-
ţie în care îl numeşte fortissimus
dux. Descoperirile arheologice
atestă o distrugere a zonei din afara
zidurilor oraşului, aproape toate clă-

dirile din zona extramuros având de
suferit în urma atacurilor. În cele din
urmă Colonia Dacica Sarmizegetusa
este salvată şi este dedicată o inscrip-
ţie împăratului Marcus Aurelius
(161-180), prin anul 172, prin care
se manifestă recunoştinţa de a fi scă-
pat-o de un dublu pericol: cel al in-
vaziei şi cel al răscoalei
autohtonilor.” 

Metropolă înflori-
toare în Imperiul
Roman

„Familia Severilor s-a bu-
curat în capitala Daciei de multă
preţuire, istoria datorând împăratu-
lui Caracalla (211-217) câteva mo-
numente onorifice. Despre starea de
înflorire a oraşului pe timpul lui Se-
verus Alexander (222-235) stă măr-
turie faptul că acordă urbei titlul de
metropolis şi de acum în amfiteatrul
Sarmizegetusei se va întruni Conci-
lium Trium Daciarum. În anul 250,
împăratul Traianus Decius (249-
251) a fost celebrat ca restitutor Da-
ciarum de către Colonia Nova
Apulensis, iar Ulpia Traiana i-a ridi-
cat o statuie din bronz aurit probabil
în for, ca mulţumire că a apărat
Dacia de goţi şi carpi, de la care ni s-
a păstrat capul, conform mărturiilor
lui O. Floca, din volumul „Un mo-
nument sculptural al împăratului
Traianus Decius, în Sargetia”, 7,
1970, p. 79-86.”

După măreţie 
- decăderea 

„În ultimele două decenii
ale dominaţiei romane se resimte
criza prin care trece imperiul, Dacia
şi metropola sa, în timpul lui Gallie-
nus (253-268) circulaţia monetară
pe teritoriul Sarmizegetusei, şi nu
numai, scăzând, pentru ca, după ju-
mătatea secolului al III –lea, provin-
cia Nord dunăreană, pe fondul
atacurilor barbare şi a lipsei soluţii-
lor de apărare, la fel ca şi în cazul
celei mai mari părţi a Imperiului, să
intre într-o criză profundă. În aceste
circumstanţe Împăratul Aurelian
(270-275) a hotărât scurtarea fron-
tierelor şi implicit unele sacrificii,
printre care şi renunţarea la provin-
cia creată de Traian. Cu acest prilej
se vor retrage peste Dunăre pe lângă
armată şi funcţionari, proprietarii de
pământ şi cei cu interese în imperiu,

rămânând în schimb marea masă a
populaţiei.”

O prezentare generală
a primei părţi din Co-
lonie

„Încă odată vă spun, bine aţi
venit pe teritoriul Coloniei Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizete-
tusa.” ... „Bine v-am găsit şi mulţu-
mim încă odată pentru
posibilitatea de a ne putea prezenta
aceste mărturii.” „ Această colonie
a fost capitala, cel puţin cât a stat
guvernatorul aici a Provinciei
Dacia. În faţa noastră sunt munţii
Orăştiei, unde a fost Sarmizegetusa
Regia, capitala Regatului Dac. Au
fost scoase la iveală ceea ce şi vedeţi
în jur, ruinele ce s-au mai păstrat
din oraşul roman şi spun ce s-au
mai păstrat pentru că multe din
aceste construcţii, la acea vreme
aveau şi etaj. Numai că de-a lungul
timpului oamenii au luat piatra,
marmura, metalele şi le-au refolosit,
acum în multe dintre cazuri ne
aflăm la nivelul fundaţiilor. Pe câm-
purile de răsărit, în mare măsură as-
tăzi pe pământuri particulare, se
află o zonă sacră, a templelor şi lă-
caşurilor de rugăciune. Cei care le
foloseau încă nu erau creştini, cre-
deau în mai mulţi zei cărora le ridi-
cau lăcaşuri de rugăciune. Acolo în
faţă se află ce s-a mai păstrat din
„Templul lui Aesculap şi Hygeia”,
zeii medicinei; lângă şosea, acum
nu se vede din cauza căbănuţei, dar
chiar acolo la intrare, zidurile, co-
loanele s-au mai păstrat din „Tem-
plul lui Liber Pater”, un fel de
Dionisos Bachus pentru cei care

mai trăgeau la măsea. Aici la intrare
în „Amfiteatru” este ceea ce s-a mai
păstrat din „Templul zeiţei Neme-
sis” ... şi mâine ne vom continua pe-
riplul punctând mai în detaliu
aceste monumente.”

Refleţii „vinovate 
de gândire”

Mă îndepărtez de gazda
noastră şi – mi las gândurile să eva-
deze impresionat fiind de realitatea
crudă a cuvintelor: „de-a lungul
timpului oamenii au luat piatra,
marmura, metalele şi le-au refolosit,
acum în multe dintre cazuri ne
aflăm la nivelul fundaţiilor.”, ... o re-
flexie devenită din păcate realitate
de care noi toţi suntem vinovaţi
într-o măsură sau alta. De multe ori
privind în urmă, obişnuim să dăm
vina exclusiv pe orânduirea „de
lemn” care „ne-a umbrit existenţa
timp de peste 45 de ani”. Atunci
toată lumea fura, cel mic de la cel
mare, cel mare de la cel mai mare
ş.a.m.d., fiind celebră acea zicală
care spunea că „nu-i păcat să furi de
la stat”, de la un stat care ne-a „fa-
bricat” idei gen: „noi ne facem că
muncim şi ei se fac că ne plătesc”.
Dar iată cum azi aflu că nu  comu-
niştii neaparat ne-au obişnuit să
furăm. Toate aceste vestigii istorice
nu au dispărut toate subit în 45 de
ani. Şi atunci mă întreb cuprins de
o morbidă îngrijorare: de unde ne
moştenim această foame de „furat
căciula din propria ogradă”? Ce ni-
vele de existenţă ne vom mai fura,
astfel încât să ajungem la fundaţie?
Plec trist din casele dumneavoastră
ca să-mi răcoresc sufletul cu o cană
de apă de Sarmizegetusa. Pe mâine.

VALERIU IOAN

La Ulpia Traiana Sarmizegetusa (II)

Împăratul Traian

Templul lui Liber Pater

Capăt de coloană
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Oparte dintre poştaşii dis-
ponibilizaţi anul trecut
de Compania Naţională

Poşta Română au şansa să-şi gă-
sească un loc de muncă bine plă-
tit la Poşta Germană, activitatea
de preselecţie, făcută de o firmă
specializată pentru recrutarea
forţei de muncă din Germania,
având loc în această perioadă la
sediul Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Satu Mare. Reprezen-
tanţii firmei de recrutare au afir-
mat ieri, în cadrul unei conferinţe
de presă, că în total au aplicat 180
de aspiranţi din întreaga ţară din
care, pentru interviu, au fost se-
lectaţi circa 80. Peste 20 dintre
aceştia vor avea şansa să lucreze,
începând cu data de 1 octombrie,
la Poşta Germană pe un salariu
de 2.000 de euro.

Preselecţia este făcută la
Satu Mare datorită faptului că re-
prezentantul firmei de recrutare
din Germania, Eniko Ilona Ho-
chdorfer, este sătmăreancă. Potri-
vit directorului firmei germane,
Hieko S. Keilholz, acţiunea de la
Satu Mare este un proiect pilot
prin care vor fi recrutaţi circa 20
de factori poştali români care să
lucreze la Poşta Germană. “În
prima fază vom selecta circa 20 de
factori poştali care vor lucra la
Poşta Germană în zona Fran-
kfurt. Aceştia vor avea parte de
acelaşi tratament ca şi poştaşii
germani şi vor primi un salariu de
2.000 de euro brut. Suntem siguri
că acest proiect va fi o reuşită.
Toţi cei care s-au prezentat la in-
terviu doresc să-şi asigure un trai
decent pentru familiile lor şi văd
prin asta o posibilitate de lansare
a viitoarei lor cariere profesio-
nale”, a precizat Hieko S. Keil-
holz. 

Locurile de muncă din
Germania au fost făcute publice
prin reţeaua EURES şi au aplicat
peste 180 de aspiranţi. Dintre ace-
ştia, au fost selectaţi pentru inter-
viu circa 60, la care se mai adaugă
alţi circa 20 care s-au prezentat di-
rect la sediul AJOFM Satu Mare.
Acţiunea de selectare a viitorilor
poştaşi s-a desfăşurat în mare parte
ieri şi va continua şi în cursul zilei
de azi. “Sunt convins că vineri, când
ne vom întoarce în Germania, vom
putea spune reprezentanţilor Poştei
Germane, că în România pot fi gă-
siţi muncitori serioşi şi că progra-
mul de recrutare va continua”, a mai
spus Hieko S. Keilholz, care a mul-
ţumit totodată conducerii AJOFM
Satu Mare pentru implicare şi aju-
torul acordat.

Atât directorul general al
AJOFM Satu Mare, Simona Derşi-
dan, cât şi directorul adjunct, Mar-
cel Maruşca, s-au declarat încântaţi
de faptul că recrutarea forţei de

muncă pentru Poşta Germană are
loc la Satu Mare. “Sperăm să se re-
pete la Satu Mare acest proces de
recrutare a forţei de muncă şi să
aibă un grad de ocupare cât mai
bun. Oapeţii noştri caută forţă de
muncă pentru Germania şi ne-au
propus să iniţiem la nivelul
AJOFM Satu Mare cursuri de
limba germană”, a precizat Simona
Derşidan. Directorul firmei ger-
mane de recrutare a forţei de
muncă a mai spus că va încuraja fir-
mele germane să îşi caute forţă de
muncă în Europa de Est, în special
în România. “Am văzut oameni
dornici să muncească şi cred că în
acest fel şi imaginea României în
Germania se va îmbunătăţi radical”,
a mai spus Hieko S. Keilholz. 

În prima fază, cei selectaţi
vor semna un contract de muncă pe
o perioadă de şase luni, ca perioadă
de probă, după care va fi semnat un
contract pe o perioadă nedetermi-
nată. 

Ziua Naţională a Ungariei
a fost marcată la Carei printr-o ex-
poziţie de fotografie. Evenimentul
face parte din proiectul “Zile naţio-
nale ale ţărilor UE” iniţiat în luna
februarie a acestui an de către repre-
zentanţii Direcţiei de Cultură a mu-
nicipiului Carei. Proiectul constă în
organizarea de evenimente cultu-
rale cu ocazia Zilei Naţionale a fie-

cărui stat membru al UE. Astfel la
data sărbătoririi zilei statului res-
pectiv are loc o expoziţie de foto-
grafie despre ţară, cultură, tradiţie,
înfăţişarea unui crâmpei din tradi-
ţiile şi obiceiurile statului, precum
şi arborarea drapelului naţional
timp de o zi în Sala Cavalerilor a
Castelului Karolyi.

Cu ocazia sărbătoririi Zilei

Ungariei la data de 20 august, Di-
recţia de Cultură a municipiului
Carei a realizat ieri o expoziţie de
fotografie care cuprinde 17 imagini
despre oameni, obiceiuri, peisaje şi
clădiri din Ungaria. Expoziţia se gă-
seşte în Sala Cavalerilor a Castelului
Károlyi din Carei şi poate fi vizitată
timp de o săptămână.

Pavel Prodaniuc 

Nemţii caută poştaşi în România
8 Activitatea de preselecţie are loc în această perioadă la sediul AJOFM Satu Mare

Ziua ungariei, marcată printr-o expoziţie la Carei

În conformitate cu Or-
dinul Ministrului Educației
Naționale emis în data de 11 august
2014, în perioada 20 august – 7 oc-
tombrie 2014 se desfăşoară concur-
sul de selecție a cadrelor didactice
pentru constituirea corpului
național de experți în management
educațional, seria a 7-a. La concur-
sul de selecție pentru dobândirea
calității de membru al corpului
național de experți în management
educațional poate participa orice
cadru didactic care face dovada

acumulării a 60 de credite transfe-
rabile în cadrul unor programe
acreditate de formare în domeniul
managementului educațional, este
titular în învățământ şi are cel puțin
gradul didactic II sau titlul ştiințific
de doctor, a obținut calificativul
“foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu
a fost sancționat disciplinar în anul
şcolar curent şi nu a fost lipsit de
dreptul de a ocupa o funcție de
conducere sau de îndrumare şi con-
trol în învățământ prin hotărâre ju-
decătorească definitivă de

condamnare penală. 
Lista candidaților declarați

admişi în urma selecției online va fi
afişată la sediul Inspectoratului
Școlar Județean Satu Mare şi pe
site-ul instituției www.satmar.ro în
data de 29 august 2014. La nivelul
județului Satu Mare sunt scoase la
concurs 195 de locuri în cadrul se-
riei a 7-a de selecție a cadrelor di-
dactice pentru constituirea corpului
național de experți în management
educațional. 

Florin Dura

Selecţie pentru corpul de experți în management
educațional

La Muzeul de Artă Satu
Mare s-a desfăşurat ieri vernisajul
expoziţiei retrospective Tibor Bu-
daházi. La eveniment au participat
deputatul Erdei Istvan, directorul
Secţiei de Artă a Muzeului Jude-
ţean, Felicia Grigorescu, precum şi
foşti colegi de liceu ai artistului.
Tibor Budahazi s-a născut la Re-
metea Oaş în 1954, apoi şi-a înce-
put studiile la Liceul de Arte din
oraş, fiind  absolvent al Facultăţii
de Arte din Szeged, Ungaria. Ar-
tistul este membru al Uniunii

Artiştilor Plastici din Ungaria şi
trăieşte în Zalaegerszeg, unde re-
cent a primit distincţia de „Cetă-
ţean de onoare”. Cu ocazia
împlinirii vârstei de 60 de ani,
pictorul sătmărean şi-a prezentat
50 de lucrări care reprezintă cei
30 de ani de activitate ai acestuia.
Totodată, Tibor Budahazi a avut
nenumărate expoziţii personale
şi colective în România, Ungaria,
Austria, Slovenia, Italia, Olanda şi
Polonia. 

Pavel Prodaniuc 

Vernisajul expoziţiei retros-
pective Tibor Budahazi

Festivalul Mu-
zicii de Stradă
în Sătmar

La Satu Mare se va desfă-
şura în perioada 19-21 septembrie
anul curent, în premieră naţională,
Festivalul Muzicii de Stradă, care va
umple spaţiile publice şi străzile săt-
mărene cu muzică live, de la centrul
istoric până în adâncul cartierelor.
Vor fi amplasate mini-scene în ca-
drul cărora muzicienii vor cânta în
pasajul Corneliu Coposu, în Piaţa
Libertăţii, iar în premieră naţională,
muzica va ajunge şi în locaţii neobiş-
nuite: în cartierul Micro 16, în Piaţa
14 Mai şi în alte locaţii deosebite!
Muzicienii din Satu Mare, Cluj-Na-
poca, Bucureşti şi din străinătate vor
participa pe bază de invitaţie sau se-
lecţie, organizatorii le vor asigura ca-
zare şi masă, iar Netmusic School va
asigura tehnică de scenă de înaltă ca-
litate. Printre muzicieni se va derula
un concurs de popularitate, premiul
cel mare fiind 1000 de euro, dar se
vor oferi şi alte premii valoroase
pentru formaţii şi spectatori! Pe
lângă acestea, conform tradițiilor
acestui stil, trecătorii vor putea răs-
plăti performanţele muzicale prin
donaţii în “pălărie”.

Evenimentul se va orga-
niza în parteneriat cu Primăria Mu-
nicipiului Satu Mare, partenerul
tehnic al evenimentului este şcoala
privată de muzică Netmusic School.  

Pavel Prodaniuc 

SELECŢIE. Reprezentanţii firmei germane s-au declarat mulţumiţi de românii care s-au prezentat la interviu

Florin Dura

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911
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“DANIEL”-TERMOPANE
profile salaMander 100% faBricate 

in gerMania, ACUM CU 30% REDUCERE.

inforMatii: al. uniVersului,  B3
tel. 0261 722 000, 0744 767 776

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi pe strada Martir-
ilor deportaţi,  în incinta

fostei tipografii “soMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri din oraş!
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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

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 

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  

Locul ideal în care 
puteţi comanda torturi 

pentru diverse 
aniversări, nunţi,

botezuri etc.
Telefon 

0261-722000

Este un loc în care 
eleganţa şi 

rafinamentul 
vă vor surprinde 
în mod plăcut.

Cofetăria “Daniel”

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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Vicepreşedintele PSD Ga-
briela Firea i-a solicitat,
miercuri, lui Crin Anto-

nescu să detalieze decizia de a nu-
l susţine pe Klaus Iohannis la
prezidenţiale, arătând că este im-
perios necesar ca românii să afle ce
a stat la baza schimbării de atitu-
dine a fostului preşedinte al PNL.

“Fostul preşedinte al PNl
Crin antonescu a participat la un
interviu televizat, unde a declarat că
nu-l susţine în campanie pe Klaus
iohannis, candidatul PDl şi PNl,
şi nu ştie dacă-l votează sau nu, din
expresia feţei părea că nu. avem ru-
gămintea să detalieze, iar domnului
iohannis îi solicităm inperativ să se
clarifice ce s-a întâmplat în câteva
luni astfel încât Crin antonescu, cel
care l-a susţinut mult, l-a susţinut
puternic, acum consideră că nu mai
e un candidat viabil, omul pe care l-
a cunoscut, pe care l-a prezentat ca
fiind un cetăţean onest, profesionist,
care poate conduce românia”, a spus
Gabriela Firea. ea a menţionat că
din tonul fostului preşedinte PNl
la emisiunea respectivă este convinsă
că există elemente pe care anto-
nescu şi iohannis le cunosc şi care
sunt ascunse românilor. “Unul din

motivele principale pentru care
USl s-a destrămat a fost legat de
faptul că domnul antonescu a dorit
să impună în Guvern pe domnul io-
hannis nu doar ca mininstru de in-
terne, ci şi ca vicepremier, deci ar fi
avut atunci toate calităţile morale şi
profesionale. acum nu le are? Nu
mai merită nici măcar un vot, nici
susţinere în campanie?”, a adăugat
Firea.

Fostul lider PNl Crin an-
tonescu a declarat, luni seară, că ex-
clude categoric o candidatură
independentă la prezidenţiale, el
menţionând că nu se va implica în

susţinerea campaniei lui Klaus io-
hannis şi că va vedea dacă îl va vota
pe acesta. iohannis a declarat, marţi
seară, la alba iulia, că fostul lider al
PNl Crin antonescu “are încă ne-
voie de un timp de digerare” a
schimbărilor, adăugând că mizează
pe votul şi pe sprijinul acestuia în
lupta pentru Cotroceni.

Purtătorul de cuvânt al
PSD, senatorul Dan Şova, susţine că
liberalii l-au abandonat pe Klaus io-
hannis, de vreme ce nimeni din
PNl nu i-a luat apărarea atunci
când Crin antonescu a lansat un
atac extrem de dur la adresa sa.

liderii PSD Victor Ponta
şi liviu Dragnea se vor întâlni, joi
şi vineri, la Tulcea şi în Deltă, în
două şedinţe succesive, cu caracter
informal şi formal, cu vicepreşe-
dinţii PSD, preşedinţii de organi-
zaţii judeţene şi unii dintre
miniştri, pentru a discuta despre
campania pentru prezidenţiale.
Surse din PSD au menţionat, pen-
tru MeDiaFaX, că social-demo-
craţii se vor reuni, joi după-amiază,
la Tulcea, unde se vor caza la hote-
lul esplanada. Prima reuniune, cu
caracter informal, va avea loc în
acest hotel, în cursul serii. Social-

democraţii se vor reuni vineri di-
mineaţă, în cadrul întrevederii cu
caracter formal, în Deltă, loc spre
care se vor deplasa cu vaporul. În
şedinţa informală vor exista luări
de cuvânt, fiecare lider judeţean şi
vicepreşedinte urmând să îşi ex-
prime poziţia faţă de organizarea
campaniei electorale în teritoriu şi
la centru. Vineri după-masă este
posibil ca preşedintele PSD, Victor
Ponta, şi preşedintele executiv al
PSD, liviu Dragnea, să susţină o
conferinţă de presă, la hotel, pe
tema acestei întrevederi organiza-
torice.

Gabriela Firea: 

Antonescu să detalieze de ce nu-l
susţine pe Iohannis la alegeri

PSD organizează un “retreat” în
Deltă, pentru a discuta despre
campania pentru prezidenţiale
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Liga Europa
Astra şi Petrolul în
lupta play-off-ului
În această seară vine rândul
echipelor româneşti din Liga
Europa să joace prima manşă
pentru accederea în grupe.
Astra şi Petrolul au de trecut
de Lyon şi Zagreb pentru a
ajunge în grupele Europa
League. De la 20.15, în direct
la PRO TV, Mutu şi compa-
nia nu concep decât victoria
în faţa dinamoviştilor de la
Zagreb, pe teren propriu. Un
adversar, spunem noi, greu,
dar nu imposibil de învins. În
schimb, Astra Giurgiu are o
misiune ceva mai grea.
Olympique Lyon este un
nume mare în fotbalul euro-
pean şi chiar dacă trece
printr-o pasă mai proastă,
echipa franceză rămâne una
redutabilă. În plus prima
manşă se joacă pe Stade de
Gerland. Dacă va reuşi să
marcheze măcar o dată în
Franţa, astralii pot emite
pretenţii la calificare. Meciul
poate fi urmărit în direct de la
ora 21.30, la Digisport.

Liga Campionilor
Steaua, cu un picior
în grupe
Steaua a învins cu 1-0 pe final
de meci în prima manşă a
play-off-ului Ligii Campi-
onilor pe Ludogoreţ, după ce
Chipciu a ratat un penalty la
scorul de 0-0, dar pe sfârşit
acelaşi stelist a înscris golul
decisiv. Prima mare ocazie de
gol a meciului a fost de partea
Stelei, când, după 20 de
minute de la startul jocului,
Sânmărtean a recuperat o
minge la centrul terenului, i-a
pasat lui Stanciu, acesta i-a re-
trimis balonul, dar
Sânmărtean a şutat pe lângă
poartă din interiorul careului.
În minutul 33, Sânmărtean a
fost faultat în careu, iar arbi-
trul a arătat punctul cu var.
Chipciu şi-a asumat exe-
cutarea acestui penalty, însă a
trimis slab şi portarul bulgar-
ilor a trimis în corner. Golul a
venit abia în minutul 88, când
Chipciu şi-a făcut o minge pe
lîngă Terziev, deşi părea că nu
mai poate face nimic, şi a în-
scris.
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SPADă

Simona Pop: “Mi-aș dori să urc în
clasamentul Cupei Mondiale la individual“

BASCHET FEMININ
Claudia Pop se întoarce în prima ligă din Spania
8Sătmăreanca a semnat cu noupromovata Gernika Bizkaia

Sătmăreanca Claudia Pop
va evolua din sezonul viitor în
prima ligă din Spania. Baschetbal-
ista a semnat cu nou-promovata
Gernika Bizkaia un contract valabil
pe un an. Claudia se întoarce practic
în Spania după ce în trecut a mai a
evoluat la Olesa Barcelona şi Con-
quero. În sezonul trecut Claudia
Pop a câştigat finala campionatului
din Ecuador alături de Santa Maria
Machala, după ce a învins în finală
marea favorită Mavort Quito.
Sătmăreanca a evoluat practic doar
o jumătate de sezon în Ecuador

după ce pe 29 martie 2014 a
încheiat campionatul în Spania la
Conquero. Claudia s-a remarcat
ediţia trecută de campionat având la
Conquero jucate 22 de partide şi a
avut medii statistice de 9,9 puncte
pe meci şi 4,7 recuperări. Claudia
Pop a evoluat în cariera ei la CSM
Satu Mare, CSM Târgovişte, Con-
quero, Olesa Barcelona şi La Spezia
(Italia). Claudia Pop a declarat pen-
tru site-ul oficial al clubului „Sunt
fericită că mă întorc în Prima Ligă
din Spania la un club care-mi
inspiră mare încredere şi mă face să

cred că voi putea realiza lucruri de-
osebite. Sunt convinsă că împreună
vom putea scrie o pagină de istorie
pentru acest club şi că vom avea
performanţe deosebite.”

Antrenorul Mario Lopez
s-a arătat şi el încântat de transferul
făcut şi vede în Claudia Pop o
jucătoare ce va putea ajuta mult
echipa să-şi realizeze obiectivele. “E
o jucătoare în care am mare în-
credere. Vine la noi cu dorinţa de a
face un nou sezon bun, are statistică
încurajatoare cu 10 puncte pe meci
, cu o experienţă remarcabilă în joc

şi cu un şut bun şi de afară”. Claudia
va pleca la începutul lunii septem-
brie în Spania pentru a se alătura lo-
tului celor de la Gernika Bizkaia.

HANDBAL  /  Oficial, Janos Olah poate evolua la Satu Mare
Din câte se pare, datorită de-

mersurilor, efectuate de avocatul Sergiu
Gherdan, handbalistul Janos Olah, cel
care se pregăteşte deja cu CSM Satu
Mare, va avea drept de joc. Asta
înseamnă că handbalistul de origine
maghiară, care a mai evoluat în Liga
Naţională pentru gruparea sătmăreană
va putea evolua de la toamnă în echipa
pregătită de Nicolae Istrate. Vă ream-
intim că FRH a introdus în regula-
ment faptul că în liga secundă nu pot
evolua decât jucători din România. O
soluţie destul de radicală, care a dus la
acest demers întreprins de avocatul
Gherdan. Iată comunicatul primit pe
adresa redacţiei:

“În urma demersurilor efec-
tuate faţă de Federaţia Română de
Handbal, sportivului OLAH JANOS

i-a fost recunoscut dreptul de joc în Di-
vizia A de Handbal Masculin, sezonul
2014/2015. Această decizie a fost
adoptată întrucât s-a probat în faţa
FRH faptul că la data adoptării regu-
lamentului pentru sezonul
2014/2015, sportivul avea în curs de
derulare un contract cu CSM Satu
Mare încheiat anterior adoptării re-
spectivului regulament, încadrându-se
astfel pe excepţia prevăzută de art. 4.3.
din Regulamentul FRH al Diviziei A
pentru sezonul 2014/2015 ("sportivi
ce au un contract în derulare").

Alături de faptul că s-ar în-
cadra pe dispoziţiile art. 4.3. din regu-
lament clientul nostru, domnul
JANOS OLAH (cetăţean al unui stat
membru UE, respectiv Ungaria), a
susţinut în faţa FRH faptul că regula

de principiu instituită prin acest regu-
lament (respectiv a ineligibilităţii
jucătorilor de o altă cetăţenie decât cea
română) contravine dispoziţiilor art.
45 din Tratatul Uniunii Europene
privind libera circulaţie a "lucrătorilor"
şi interzicerea discriminării acestora pe
motiv de cetăţenie după cum a fost in-
terpretat acest articol în cauza Curţii
de Justiţie a Uniunii Europene C-
415/93, Bosman (ca o paranteză,
jucătorul de fotbal Bosman urmărea
de asemenea transferul la o altă echipă
franceză, din Liga a II-a).

La momentul de faţă
sportivului OLAH Janos, fiindu-i
aprobat dreptul de joc în sezonul
2014/2015, nu mai are din punct de
vedere legal un interes să efectueze de-
mersurile necesare sesizării Comisiei

Europene privind acest regulament ast-
fel încât acesta va rămâne în vigoare.
Cu toate acestea, din punct de vedere
ştiinţific şi teoretic, orice jucător
cetăţean al unui stat membru al Uniu-
nii Europene ce doreşte să evolueze în
sezonul viitor în Divizia A de Handbal
masculin a României, precum şi orice
club divizionar A de handbal masculin
ce urmăreşte să înregimenteze un
jucător cetăţean al unui stat membru
UE poate efectua demersurile necesare
privind invalidarea acestui regulament
în mod flagrant contrar dispoziţiilor
art. 45 TUE şi hotărârii CJUE din
Bosman, după cum poate efectua de-
mersurile necesare privind obţinerea de
despăgubiri pentru prejudiciul astfel
creat.“

GHERDAN Sergiu-Valentin

Din păcate, pentru spadasina
sătmăreană de la Steaua, Si-
mona Pop, acest sezon a fost

unul mai puţin reuşit. Chiar dacă a
reuşit să obţină rezultate bune cu
echipa româniei, la individual, după
medalia de aur la europene, lucrurile
au cam scârţâit.

Însă şi-a fixat un obiectiv im-
portant, acela de a urca în clasamentul
Cupei Mondiale la individual şi de a
menţine alături de colegele sale Româ-
nia în primele patru forţe ale lumii. Iată
un interviu apărut pe site-ul oficial al
Federaţiei Române de Scrimă.
- S-a încheiat încă un sezon
competițional. Cum l-ai caracteriza?
- A fost un an competițional mai greu
decât cel din 2013, cu podiumuri mai
puține, dar cu două medalii de aur, la
etapa de Cupă Mondială de la Doha și
la Campionatul European.
- Care sunt plusurile și minusurile
acestui sezon?
- Deși poate avem mai puține medalii
la număr decât anul trecut, eu consider
că avem o echipă mult mai competitivă
și mai compactă datorită revenirii pe
planșă a Simonei Gherman.
- De ce crezi că nu ai reușit un parcurs
mai lung în proba individuală la
Campionatul Mondial?
- Am întâmpinat dificultăți deja de la
Campionatul European, în proba
individuală. Speram ca la Mondiale să
fie mai bine, am și început promițător,

cu patru victorii în grupă, dar după ce
am pierdut de la o japoneză (n.r. – Rie
Ohashi, scor 3-5), de la care nu aveam
voie să pierd, mi-am pierdut puțin
concentrarea și asta m-a costat califi-
carea.
- De ce crezi că echipa feminină de
spadă nu a urcat pe podium la Mon-
diale?
- Am fost destul de aproape să intrăm
în primele patru locuri și anul acesta la
Mondiale. Cu o lună înainte, noi
băteam Italia în drumul spre finala
Campionatului European, iar la Mon-

diale ne-au bătut ele pe noi. La Kazan,
italiencele au fost mai bune…
- Care au fost diferențele între Eu-
ropene și Mondiale?
- La Europene am mers toate foarte
bine, ne completam una pe alta. La
Mondiale am dat peste o echipă
puternică a Germaniei încă din primul
meci, pentru intrarea în 8. A fost un
meci greu, iar apoi, cu Italia, nu am
reușit să ne susținem una pe alta așa
cum trebuia pentru a ne califica în
semifinale.
- Ce ar trebui schimbat pentru a avea

un sezon mai bun?
- Nu cred neapărat că trebuie schimbat
ceva. Trebuie să formăm în continuare
o echipă omogenă, care să câștige
medalii așa cum am făcut-o și până
acum.
- Ce îți propui pentru sezonul 2014-
2015?
- Am avut un an foarte slab la individ-
ual. Pentru sezonul următor mi-aș dori
să urc în clasamentul Cupei Mondiale
la individual, iar la echipe doresc să
menținem România în primele patru
echipe ale lumii.

Daniel Chiorean



CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de muncă în România sau în
străinătate. Urgent!. 0743-365114.

OFERTE DE SERVICIU

l Angajez tineri absolvenţi universitari,
promoţia 2014 (care nu au fost  
inca angajati). Telefon: 0748326910
l Angajez urgent agent de vânzări in jud.
Satu Mare cu experienţă în vânzări produse
alimentare. Ofer salariu atractiv şi maşină. Re-
latii la telefon 
l SC DACAR MOTOR SRL Carei anga-
jează 2 persoane pentru atelier pompe injecţie.
Telefon: 0744496207
l Angajăm secretară, instalatori, frigoteh-
nişti. Telefon 0751125475
l Angajăm şoferi categoria B-C şi agent de
mercantizare in Carei. Telefon: 0735803105
l Firma de topografie din Carei angajează
persoană tânară cu cunoştinţe de limba ma-
ghiară-romană, pentru teren şi birou. Autocar
şi permis de categoria B avantaj. Telefon:
0742355492
l Angajăm barman-ospătar în Carei. Tele-
fon: 0723718385
l Caut cosmeticiană cu experienţă. Tel.
0722-957772.
l Caut o femeie care să se ocupe de spălatul
şi de călcatul hainelor. Informaţii suplimentare
la telefon 0261730102. 

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii: con-
strucţii, electricieni auto, înfrumuseţare, ali-
mentaţie, turism, ISCIR, SSM, PSI, mediu,
agent securitate. www.fundatiaapt.ro; 0784-
238730, 0744-437105.
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane in Germania-Austria.
Telefon: 0743132885

l Aeroport Budapesta, excursii, delegaţii.
Telefon 0741-921789, 0770-592195.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate maximă. 0749-656172, 0734-
625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări la pre-
ţuri 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, Spania,
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 Germania
la destinaţie. Execut tractări în şi din străină-
tate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5
t, în Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel.
0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansări de porumbei albi pentru nunţi,
botezuri şi diverse evenimente. Telefon
0740057073
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744561714. 
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Filmez nunţi. 0743-612415.
l Proiectare în construcţii. Arhitectură,
structură şi instalaţii. 0756-777470.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Resoftare, reparaţii telefoane android, ta-
blete, instalare navigaţie iGO 2014. Telefon
0740-774201.
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La ne-
voie-deplasare la domiciliu. Telefon 0740-
774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, ta-
blete cu hărţile 2014, full Europa, compatibil
cu toate aparatele cu harta pentru maşină
mică, camion. Telefon 0740-774201.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimen-
siuni 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 aspirator. Telefon
0744-935068.

l Filmări, fotografii, albume foto  persona-
lizate pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente
speciale. Editare video, montaj video, transpu-
nere casete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Ex-
perienţă mare în domeniu la cele mai mici
preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul
tip. Telefoane  0744-238243, 0361-421142,
0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în insta-
laţii sanitare şi gaze naturale la preţuri avanta-
joase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici pre-
ţuri. 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 amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negociabile.
Telefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefo-
nie + depanări calculatoare, configurare inter-
net, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă li-
niştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000 euro.
0745-253025.
l Vând teren 10 ari pe str.Petre Ispirescu.
Telefon 0740634814
l Vând parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan
zona DARA-DIANA. 1.200 euro/ar negocia-
bil. Telefon 0742763592
l Vând teren intravilan în cartier de case
noi, 8 ari, 16 m front, utilităţi: curent, apă, gaz,
la şosea. Preţ - 900 euro/ar. Telefon 0747-
601130.
l Vând 71 ari str. Dara, la 150 m de ultimele
case şi utilităţi, construibil sau parcelabil, preţ
- 25.000 euro. 0745-698536.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de 3700
mp în comuna Dorolţ sat Petea, front la dru-
mul principal spre Vama Petea de 22 m. Cu-
rent şi apă pe teren, întabulat pe persoană
fizică. Ideal pentru loc de casă sau hale indus-
triale. Preţ 25 000 euro, negociabil. Telefon
0742-830706.
l Vând locuri de casă pe str. Căprioarei. Te-
lefon 0740-634814.
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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

Restaurant Loren’s angajează ospă-
tară. Tel. 0744.244.494.

Partener naţional Vodafone angajează re-
prezentant vânzări în magazin. Cerinţe:
prezentarea şi vânzarea serviciilor şi a pro-
duselor Vodafone. Persoanele interesate
sunt rugate să trimită CV la anica.borgo-
van@vodafone.com

Primăria comunei Supur scoate la concurs
în data de 15.09.2014 un post de referent.
Detalii la sediul Primăriei.

Angajez barmană la club-cofetărie, zona
Careiului. Rog seriozitate. Telefon:
0753325334

SC.DOMIRUS, comuna Racşa, caută şofer
pe camion Mega şi mecanic autotorisme.
Telefon 0745388544

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

Transport marfă 5 tone şi mutări. Telefon
0746-140664.

Instructor auto, autorizat, categ. B. 0746-
604824.

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

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

Vând grădină ideal pentru construcţie ca-
suţă de vacanţă, pe str. Victoriei, nr.21/B,
350 mp, îngrădită, cu apă, canalizare, cu-
rent, foişor, magazie, wc. Parcare betonată
în curte. Telefon 0725915007

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.

AGENŢIA MATRIMO-
NIALĂ “JuMĂTATEA

TA” TE INVITĂ SĂ

ÎŢI GĂSEŞTI 
JuMĂTATEA.

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

Sc AuRORA SM 
angajează 

personal de intretinere 
policalificat (tâmplar, 

instalator sanitar 
Condittii

calificare tamplar instalator 
Cererile se depun pana la data de
26.08.2014
Informaţii la telefonul: 0261714199

OFERTA 
VERII  2014

Hotel VIOLETA din
staţiunea Jupiter te

cheamă la mare,  cu cele
mai avantajoase preţuri

pentru sătmăreni!

Pentru informaţii contac-
taţi 

Agentia de Turism Aurora
din Piata Libertăţii nr. 11. 

Telefon: 0730713554
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l Vând grădină cca 650 mp, str. Victoriei
din Bercu Roșu - zona ștrand, preţ informativ
- 1600 euro/ar, negociabil. 0361-420692,
0770-643951.
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă li-
niștită, 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 Vetiș, după
Unicarm, 30.000 euro. 0770-635485, 0732-
116825.
l Vând casă de lemn, locuibilă, cu apă și cu-
rent, lângă ștrand, cu 7 ari. 0770-467713,
0361-413888.
l Vând 1 ha teren arabil intravilan și docu-
mentaţie proiect cu fonduri europene măs.
121. Telefon 0745-855032.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ - 9000
euro. 0748-536127.
l Vând parcelă 9 ari, zona Auchan - Dru-
mul Careiului, cu pomi fructiferi. Telefon
0745-039506.
l Vând 10 ari teren pe str. Petre Ispirescu,
cu 18  front, preţ - 15.000 euro. Telefon 0745-
330184.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă, 10
ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roșu, extravi-
lan. Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan la in-
trare în Lazuri, cartierul nou. Utilităţi: apă, cu-
rent, iluminat public, drum pietruit, proiect
de canalizare în curs. Preţ negociabil. Tel.
0752.025.805
l Vând ieftin 5 ari grădină cu căsuţă man-
sardată, terasă, pivniţă și pomi fructiferi. 0261-
734972.
l Vând grădină în Bercu Roșu, în suprafaţă
de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ 15.000
euro. Informaţii telefon 0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Căprioa-
rei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, canalizare.
Preţ 22.000 euro  negociabil. Telefon 0745-
376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str. Ghio-
ceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certificat
de urbanism, în zona Azuga-Păltiniș, 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 Vand garsonieră mobilată + internet. Te-
lefon 0361405012
l Vând garsonieră Ostrovului, etaj I, cu bal-
con mare, nerenovată, 12.000 euro. 0745-
253025.
l Vând apartament cu 1 cameră, zonă bună,
Cloșca 72, 30 mp, cu bucătăria despărţită. Te-
lefon 0742-481793.
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termo-
pane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon 0747-
907020.
l Vând garsonieră pe strada Ostrovului,
bloc 17. Informaţii la telefon 0744-286577.

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere la parter, str.
Oituz 21. Preţ 19.000 euro negociabil. Telefon
0770645951
l Vând apartament 2 camere, 90 mp, 3 ni-
vele, bloc nou. Etaj 1-2 în asociaţie. Telefon
0745330184

l Vând apartament cu 2 camere, etajul 2, în
Micro 15. Telefon 0740788506
l Vând apartament cu 2 camere, la parter,
pe str. Cloșca. Telefon 0740788506
l Vând apartament cu 2 camere in Micro
16, etajul 4. Îmbunatatiri. Telefon
0744646285
l Vând apartament 2 camere, cu balcon, ve-
dere spre parc, intrare  în curte cu mașina, 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 cărămidă,
pe Mircești. 0753-027218.
l Vând urgent apartament 2 camere, bloc
cu acoperiș, centrul vechi, str. Corvinilor 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 Cloșca. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55
mp, et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semi-
decomandat, din cărămidă, zona Piaţa Someș.
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 Hu-
mulești,  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 microcentrală, la 5
minute de P-ţa Someș și Spitalul judeţean, ac-
cept și Programul “Prima Casă”, fără interme-
diari. Informaţii telefon 0757-349690, toată
ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureșului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiș izolat, finisat, centrală termică,
geamuri termopan. Preţ 21.000 euro. Telefon
0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, 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 3 camere, etajul 4, cu
acoperiș, gresiat, faianţat, parchet laminat, mi-
crocentrală, mobilă de bucătărie la comandă.
Telefon 0747634814
l Vând apartament 3 camere, etajul 2 in
Micro 17. Pret 38.000 negociabil. Telefon
0770314263 sau 0753763139
l Vând apartament de 100 mp în casă, 3 ca-
mere + bucătărie + 2 camere demisol, gradină
2,5 ari + garaj. Zona Ştrandului Bercu Roșu.
Preţ 70.000 euro negociabil. Telefon:
0742763592
l Vând apartament 3 camere semi-deco-
mandat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ infor-
mativ 35.000 euro negociabil. Telefon
0722508613 sau 0770568504
l Vând apartament cu 3 camere, etaj 4,
Micro 17. Telefon 0361418622, 0741601463.
l Vând apartament 3 camere, 107 mp, Cen-
trul Nou, 46.000 euro. 0752-505803.
l Vând apartament M17, etaj IV, 3 camere,
parchet laminat, gresiat, faianţat, microcen-
trală, semimobilat, decomandat, cu acoperiș.
Telefon 0740-634814.
l Vând apartament 3 camere decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Car-
paţi II. Telefon 0766-293864.

l Vând apartament 3 camere ultrafinisat,
etaj III, semicentral, mobilat complet, în aso-
ciaţie, loc de parcare, 53.000 euro. 0756-
622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat
și utilat, parter cu grădină proprie, 150 mp.
Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, decoman-
dat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală termică,
pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei Electrica.
Preţ 36.000 euro, negociabil. Merită văzut!
(accept și schimb cu apartament cu 2 camere,
plus diferenţă), Tel. 0751-796827, 0744-
479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon : 0751149372
l Vând ap cu 4 camere în Micro 17 pe In-
dependenţei, finisat, două băi, microcentrală,
beci 100 mp. Preţ 42500 euro. Tel.
0745789043  sau 0742583153.
l Vând apartament 4 camere modernizat,
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 camere în
casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu apar-
tament cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă nelocuibilă cu bucătărie de vară
și șură în satul Rușeni (7 km distanta de Satu
Mare). Suprafaţă totală 60 ari. Pret 30.000
euro. Telefon 0745-253025
l Vând sau schimb cu garsoniera căsuţă al-
cătuită din cameră, bucătărie, baie (apă, curent)
situată lângă ștrand. Telefon 0770467713
l Vând casă cu mansardă ocupabilă imediat.
Telefon 0745855032
l Vând sau schimb casă cu etaj cu una mai
mică + diferenţă. Telefon 0770889138.
0757452953
l Vând casă cărămidă Eriu Sâncrai, nr.281,
3 camere mobilate, bucătărie, baie, living, hol,
cămară, bucătărie de vara, spais, beci, grajd,
șură, 3 coteţe porci si 3 de păsări,
patul porumb, magazie cereale, magazie lemne,
5 ari vie, 42 ari gradina, 2 locuri de casă alătu-
rate casei și 5 h de teren arabil. Preţ 40.000 euro
negociabil.Telefon 0742464113
l Vând casă cu curte și gradină, 1500 mp,
în comuna Moftinu-Mic, jud.Satu-Mare. Tele-
fon: 0744564152
l Vând parte de casă sau schimb cu aparta-
ment sau alte variante. Zona Titulescu. Telefon
0740463442
l Vând casă 2 în curte, pe str. Corvinilor,
compusă din 2 camere, bucătărie și baie.  Tele-
fon 0744-792284.
l Vând casă din lemn locuibilă, cu apă și cu-
rent, lângă ștrand, cu 7 ari livadă sau schimb cu
garsonieră lux. 0770-467713, 0361-413888.
l Vând/schimb casă cu curte, intrare cu ma-
șina, 120 mp construcţie, total 3,5 ari, cu apar-
tament. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu
toate utilităţile, la preţ bun. 0770-429973,
0741-344612.
l Vând casă cu mansardă, toate utilităţile,
imediat ocupabilă, teren aferent 0,50 ha. Tele-
fon 0745-855032.
l Vând parte de casă pe str. Corvinilor, 2 ca-
mere + bucătărie + baie. 0744-792284.
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp,
str. Fabricii. Telefon 0748-108881, 0743-
424471.
l Vând pe str. Zorilor nr. 10/A (zona ștrand
termal), casă cu etaj, 3 camere, 2 bucătării, 2
băi, 2 terase + 1 casă cu 2 camere și garaj + 8
ari grădină. Preţ - 91.000 euro sau jumătate din
proprietate 46.000 euro. Telefon 0741-
120883.
l Vând casă. 0752-685514.
l Vând casă - 100 mp, curte și grădină - 540
mp. Telefon 0733-729997.
l Vând casă în zona Pieţii de vechituri, cu 3
camere, bucătărie, baie, cămară alimente, cu
hol la intrare, 5 ari teren, garaj, la preţ bun. Te-
lefon 0770-429973, 0741-344612.
l Vând casă cu teren 350 mp total, posibili-
tăţi de construcţie, microcentrală, garaj. 0752-
309061.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Do-
rolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând casă. 0770-851329, 0361-424238.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de oraș,
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 și
zidită în interior, cămară de lemne, coteţ de
porci și 5 ari teren la 21.000 euro și 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 apar-
tament sau alte variante. Telefon 0745-
049715.

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), suprafata 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. Careiului nr
160 la pretul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (Birouri) si Depozit (So-
pron inchis din lemn) terenul in suprafata de 1.625
mp, proprietate a SC Via Vital SRL, situata in loc.Satu-
Mare, str. Careiului, nr.160, jud.Satu-Mare si este in-
tabulata 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, diverse bunuri
mobile.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite, so-
pron etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si
teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial 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 construita de 4080 mp si teren in su-
prafata 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 supra-
fata de 75 mp utili in Satu Mare strada Cuza Voda nr.4
ap. 7 la pretul de 169.170 lei

Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Po-
ligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de
71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localita-
tea Tureni, utilitati apa,  current, 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 localita-
tea Satu Mare, pe Drumul Careiului in imediata apro-
piere de Complex Philadelphia la pretul de 234.260
euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900 mp in locali-
tatea Dorolt-Lazuri la pretul de 49.300 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata de
10.600 mp la pretul de 4.460 euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ 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 culoare Daily
King II     850.000 lei
Ghilotina marca Ideal

15.000 lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi
50.000 lei
Imprimanta color Konica Minolta
100 lei
Palan manual 1.000 kg 100 lei
Cutit ghilotina 100 lei

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 MAGIRUS 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 panificatiei
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/CORDOBA 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 lichidatorului judi-
ciar din str. Vasile Lucaciu, nr. 36, judeţul Satu Mare,
in data de 08.08.2014 SC ERGOLEMN S.A 08:00,
SC VIA VITAL SRL 08:30, SC NETTUNO SRL
09:00 am, SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL 09:30 am, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 10:00 am, SC NETTUNO SRL(bunuri im-
obile), SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30 am, SC MI-
DICONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS COM
SRL 12:00 pm, SC ANDANDINO LAND SRL
ora 12:30, SC TECHNOTRADE SRL 13:00 pm,
S.C. HORIZONT S.R.L 14:30 pm, SC SIMACO
VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00, SC TECHNO-
TRADE SRL 

Valorile bunurilor mai sus exprimate nu
conţin TVA

Pentru informaţii suplimentare cei inte-
resaţi se pot adresa lichidatorului judiciar 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, decomandat, fi-
nisat, suprafata utila 80 mp, et.4, blocul are acope-
ris 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 apartament 3 camere situat pe Dru-
mul Careiului nr. 34 și garsonieră. Telefon:
0740-477865 și 0749-689895.

Vând parterul din casă cu 2 nivele cu gră-
dină, cartierul Titulescu. Telefon 0752-
217797 sau 0740-463442.

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

Vând apartament 2 camere 54 mp + 2 bal-
coane, etaj 4, pe drumul Careiului 154/A,
preţ negociabil - 16.000 euro. Informaţii, te-
lefon 0754-504755.

Insolvența SM SPRL notifica deschiderea procedurii de insolventa fata de SC Ista Consultanță SM
SRL Satu Mare, în insolvenţă / in insolvency / en procedure collective,  CUI 27393521, având sediul
social în loc. Satu Mare, str. Careiului, bloc 15,  ap.23, jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul
Comerţului J30/524/2010, Dosar 1427/83/2014 al Tribunalului Satu Mare, Bene Mirela Rodica
PFA, în faliment / in bankruptcy / en faillite,  CUI 27912378, având sediul social în sat Săcășeni,
comuna Săcășeni, nr.467,  jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul Comerţului F30/38/2011,
Dosar 1390/83/2014 al Tribunalului Satu Mare.

Insolvența SM SPRL notifica deschiderea procedurii de faliment fata de SC Sistem Vo Construct
SRL Satu Mare,  CUI 15064649, Dosar 5049/83/2012 al Tribunalului Satu Mare, SC Lupen &
Max Com SRL, CUI 24394271, Dosar 60/83/2014 al Tribunalului Satu Mare, SC Euro Berinde
Fâșcu SRL, în faliment / in bankruptcy / en faillite,  CUI 25999395, având sediul social în Negrești
Oaș, str. Livezilor, nr.31,  jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul Comerţului J30/668/2009,
Dosar 1392/83/2014 al Tribunalului Satu Mare, SC Adimar Ciul SRL, CUI 26588568, Dosar
5633/83/2013 al Tribunalului Satu Mare, SC Remova SM SRL Satu Mare, în faliment / in ban-
kruptcy / en faillite,  CUI 15846971, având sediul social în mun. Satu Mare, str. George Călinescu,
nr. 74, jud. Satu Mare, număr de înmatriculare în Registrul Comerțului J30/946/2003, Dosar
1669/83/2014 al Tribunalului Satu Mare, SC Automobile Las Vegas SRL-D, în faliment / in ban-
krupcy / en faillite,  CUI 30773237, având sediul social în Odoreu, Str. Republicii, nr.30, jud. Satu
Mare, număr de ordine în Registrul Comerţului J30/762/2012, Dosar 1692/83/2014 al Tribuna-
lului Satu Mare, SC Vivi & Daria Construct SRL Decebal, în faliment / in bankruptcy / en faillite,
CUI 25812194, având sediul social în com.Vetis, sat Decebal, nr. 377, jud. Satu Mare, număr de or-
dine în Registrul Comerţului J30/552/2009, Dosar 2168/83/2013 al Tribunalului Satu Mare, Dan-
ciu Sorin Cosmin Asociație Familială, în faliment / in bankruptcy / en faillite,  CUI 17175490,
având sediul social în Ardud, str. Rozelor, nr. 5, jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul Co-
merţului F30/29/2005, Dosar 26/83/2014 al Tribunalului Satu Mare, anad termen pentru depu-
nerea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii data de 02.09.2014, SC Extra Car
Impex SRL Carei, în faliment / in bankruptcy / en faillite,  CUI RO16204104, având sediul social
în loc. Carei, Cart. Republicii, bloc 4, etaj P, jud. Satu Mare, număr de ordine în Registrul Comerţului
J30/288/2004, Dosar 5139/83/2013 al Tribunalului Satu Mare, anad termen pentru depunerea ce-
rerii de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii data de 25.08.2014.

Consorțiul format din societățile profesionale de practicieni în insolvență, Insolvența SM SPRL și
Casa de Insolvență Transilvania SPRL – Filiala Satu Mare, notifica deschiderea procedurii de faliment
fata de SC Panatek Investment Group SRL Satu Mare, în faliment / in bankruptcy / en faillite,  CUI
16954122, având sediul social în loc. Satu Mare, Parc Industrial Sud, nr.15, jud. Satu Mare, număr
de ordine în Registrul Comerţului J30/1236/2004, Dosar 4944/83/2013 al Tribunalului Satu Mare.

8 Autoutilitara OPEL ASTRA-G-
VAN , an fabricatie 2001, pret 5905 lei
8 Drujba, pret 634 lei
8 Circular ,  pret 202 lei
8 Flex mare , pret 403 lei
8 Flex mic , pret 115 lei
8 Rindea electrica  pret 230 lei
8 Masina de slefuit , pret 202 lei
8 Ferastrau pendular., pret 144 lei
8 Bormasina , pret 115 lei
8 Surubelnita electrica  pret 144 lei
8 Rotopercutor, , pret 230 lei
8 Aparat de sudura Einhell , pret 259 lei

8 Generator de curent Einhell , pret 749 lei
8 Betoniere  pret 749 lei
8 Masina de taiat piatra Einhell , pret
230 lei
8 Aspirator pentru exterior  , pret 202 lei
8 Aspirator pentru interior , pret 144 lei
8 Detector metale Bosch , pret 173 lei
8 Amestecator rotativ  , pret 576 lei
8 Picamer Bosch, pret 806 lei

La preturile afisate se adauga TVA.
Informatii suplimentare la tel.
0726766838."

CII BOTA ANDREEA MONICA in calitate de
lichidator judiciar al SC Irsbor Construct SRL vinde

la licitatie publica urmatoarele bunuri:
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l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare
maşină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon
0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon
0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + dependinţe
la numai 70.000 euro  în Centrul Vechi, Piaţa
Libertăţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-
086892.

IMOBILIARE  CAREI

l Inchiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415
l Dau in chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotarile in Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 0746476885
l Vând casa 2 camere, bucatarie de vară in
Carei, 24.000 euro, negociabil.Telefon:
0746476885
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând apartament 2 camere în Carei, mo-
bilat. Telefon 0728-170493. 
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, activităţi
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. Informaţii 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. Re-
laţii la telefon: 0742-312968.
l Vând apartament cu 3 camere, decoman-
dat, etaj IV, pe strada Ignişului - Carei. Dotări:
gresie, faianţă, parchet laminat, acoperiş izolat,
aer condiţionat, bucătărie modificată cu bar,
mobilă de bucătărie. Sau la schimb, plus dife-
renţă, în Cartierele Mihai Viteazul I sau II. Te-
lefon: 0742-573863.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de
teren. Telefon 0740788506
l Vând în Viile Satu Mare casă cu anexe:
ogradă 1,32 ha - are livadă, arabil, fâneaţă, preţ
80.000 euro. Str. Voinicilor 15, telefon 0723-
506508.
l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu
Mic nr. 154. Telefon 0742-524606, 0261-
726181.
l Vând loc de casă, zonă bună, comuna Hal-
meu. Telefon 0742-481793.
l Vând casă Eriu Sâncrai, 3 camere mobi-
late, living, hol, baie, bucătărie de vară, cămară,
şpais, beci, grajd, şură, 3 coteţe porci, 3 coteţe
găini, magazie cereale, 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 Odoreului,
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.
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu 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 Mo-
ciru şi are o suprafaţă 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 suprafaţă de 5.800 mp. Tel.
0741094163.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în satul
Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-
279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă,
Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Ber-
veni, 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 Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal. Te-
lefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul
Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăş-
nad. Accept variante la schimb cu alt teren si-
tuat în Tăşnad sau Viile Satu Mare. Telefon
0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urzi-
ceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m
front, utilităţi în faţa casei. Informaţii la tele-
fon 0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. In-
formaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la
Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negocia-
bil. Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000
euro. Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500 euro.
Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003, cu
taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Telefon:
0740209649
l Vând Ford Transit, înmatriculabilă, 3.5
tone, an fabricaţie 1999. Telefon 0753660219
l Vând Ford Fiesta an 2001, benzină, euro
4, recent adus în ţară. Telefon 0773-835662.
l Vând BMW 320 d, an 2002, Diesel,
kombi, 150 CP, recent adus în ţară. Telefon
0773-835662.  
l Vând VW Polo, an 2001, 1.4 benzină,
euro 4, taxa de timbru 80 euro, recent adus în
ţară.  Telefon 0773-835662.
l Vând VW Golf 4 Diesel, an 2002, clima-
tronic, recent adus. Telefon 0773-835662.
l Vând Skoda Fabia an 2005, benzină, aer
condiţionat. Telefon 0773-835662.
l Vând VW Polo an 2006, benzină, clima-
tronic, recent adus în ţară.  Telefon 0773-
835662.
l Vând Renault Clio Diesel, 1.5 DCI, an
2002, climatronic, carte service, recent adus.
Telefon 0773-835662.
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, recent
adus din Germania. Telefon 0745-773614.
l Vând Citroen C3, 2008, aer condiţionat,
geamuri electrice, închidere centralizată etc.,
preţ - 2.500 euro. 0742-913114.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la
bord - 45000, taxa poluare plătită. Telefon
0745-789043.

l Vând VW Golf 4, 1.4 injecţie, recent adus,
2.200 euro. 0745-325900.
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.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc cu
toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro. Tele-
fon 0756-828522
l Vând proiect deosebit cu toate avizele la zi.
Telefon 0745855032
l Vând spaţiu comercial 90 mp pe str.Cloşca
nou. Telefon 0745330184
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germania.
Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând televizor Grundig mic, în stare foarte
bună. Telefon 0752-029511.
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Telefon
0744-755791.
l Vând 6 scaune tapiţate, sculptate, 120
lei/buc., negociabil. 0743-392058.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. 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, maşină croi
- 600 ron, masă croi şi accesorii.  0754-060699.
l Vând căruţă ornamentală bine dotată, ne-
cesită o mică recondiţionare la lemn, la 1600 lei.
Telefon 0745-049715.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
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 nego-
ciabil. Informaţii la tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând porci vietnamezi pentru sacrificare,
fără colesterol. Telefon 0740057073
l Vând purcei vietnamezi de 12 săptămâni.
Telefon 0740057073
l Vând purcele vietnameze de 9 luni gata pen-
tru montă. Telefon 0740057073
l Vând căţei ciobănesc german (pedigree).
Telefon 0754036340
l Vând vacă gestantă de 8 luni. Telefon:
0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ ne-
gociabil. Telefon:  0745936472.
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.
l Vând tractoare International Case, Deut-
zfahr, Fortschritt, prese de balotat, discuri. Aduc
utilaje agricole la comandă. 0756-949699.

ÎNCHIRIERI

l Închiriez spaţiu comercial-birou în Satu
Mare, str. Henri Coandă, nr. 2
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l Închiriez apartament 2 camere, central, aso-
ciaţie, curte interioară, etajul 1.  0742700379
l Dau în chirie casă de vacanţă cu utilităţi,
lângă ştrand. 0770-467713, 0361-413888.
l Chirie ore, zile, garsonieră. 0748-313962.
l Dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane sin-
gure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. 0745-605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezo-
nabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Tele-
fon: 0744-107564, 0770-459489.

Suntem alături de familia greu încercată,
acum la trecerea în nefiinţă a celui care a
fost soţ, tată şi bunic 
ing. VASILE CIORCAŞ. 
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. 

Colegii de la Camera Agricolă 
Judeţeană Satu Mare.

CONDOLEANŢE

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
l Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 392.850
lei
l Casa P+M, semifinisata, 5 camere si depen-
dinte, 249,40 mp + teren 607 m, Satu Mare, str.
Kafka Margit FN - 51.380 euro, exclusiv TVA
l Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp,
str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
l Casa P+E+M,  suprafata construita 131 mp +
teren 745 mp, str. Diana, nr. 43/A, – 43.887 euro

Apartamente :

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

Terenuri :

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

Alte imobile :

l Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-admi-
nistrativ 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.
l 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
l 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
l 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 afe-
rent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp - 226.100
euro + TVA
l Teren 3.104 mp + constructii, platfome beto-
nate, Satu Mare, str. Abatorului ( A. Berinde), nr. 27
– 165.585 euro, exclusiv TVA
l Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona Pod
Golescu – 41.910 euro + TVA
l Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( pro-
prietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in
loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 68.300
euro +TVA
l Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
l Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
l Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp,
situat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
l Atelier productie si binale PVC, 851,11 mp +
teren 4.462 mp, loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21 –
551.946 lei, exclusiv TVA
l Hala, spatii administrative si birouri, 975,04 mp

+ teren 4.687 mp,  loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21
– 694.264 lei, exclusiv TVA
l Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in
suprafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului,
nr. 26 – 29.700 euro 
l Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr. 289
– 60.000 euro
l 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
l Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro + TVA
l Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
18.715 euro
l 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 bărbați –
3.600 buc. -  4.740 euro + TVA

Diverse :

l Statie LEICA TC 407, statie totala electronica,
cu ambaza standard, an fabricatie 2007 – 8.590 lei 
l Casete video – 1.185 bucati - 2.259 euro + TVA
l Discuri DVD video – 2.342 bucati - 3.508 euro
+ TVA
l Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
l Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenje-
rie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance
Impex Mob SRL – 7.667 lei
l Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 6.885 lei +
TVA
l 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
l 4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si te-
rasa 1m X 3 M – 11.494 lei
l Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
l Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
l Bunuri mobile ( mijloace de transport) proprie-
tatea Cipi & Pati Mar SRL
l Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) proprie-
tatea Omnia Carei SRL 
l Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
l Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
l Bunuri mobile ( licenta Bosh,  uscator infrarosu,
tester, elevator/cric electric, lampa, aparat sudura,
etc. ) proprietatea Carpinter SRL Satu Mare 
l Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Dis-
tribution SRL 
l Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
l Bunuri mobile ( mijloace de transport, beto-
niere, camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
l Bunuri mobile ( stoc de marfa, piese auto ) pro-
prietatea Fast Food Las Vegas SRL
l Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Mo-
nica I.I 
l Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje
de constructii, obiecte de inventor, stocuri ) proprie-
tatea Lexra SA
l Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
l Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprie-
tatea Griga SRL
l Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie PVC/AI)
proprietatea Panatek Investment Group SRL
l Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprie-
tatea Premet Imi SRL 
l Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
l Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
l Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mare
l Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL 
l Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
l Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprie-
tatea Vindex Romania SRL
l Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
l Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace de
transport ) proprietatea Scorpion 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.

TABLETE 
7”, Android -

159,90 lei
0737-855519

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

Vand Skoda Fabia 1,2 2005, aer con-
ditionat, computer de bord, mp3
player, torpedou frigorific, faruri
reglabile electric, distributie pe lant,
142.500 km, stare foarte buna, pret
2.750 euro negociabil. 0742964968.

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

VÂND URGENT DOUĂ PARCELE DE
CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ FOARTE
BUNĂ, ÎN VIILE ARDUDULUI LA
ŞOSEA.
OFERTĂ AVANTAJOASĂ!  TELEFON
0744-432370 SAU 0741-179214.

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fabricaţie
2008. Telefon 0742913114

Vând Ford Transit 2.5 TD, 3 persoane ne-
înmatriculat din 1999, cu platformă de
3.2x2.15, roţi duble. Telefon: 0744897711

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro. In-
formaţii la telefon 0751.879.087.

Vând Hyundai Tucson (SUV), fabricat în
2008, motorizare benzină, geamuri electrice,
aer condiţionat, ABS, ESP, 126.000 de km
reali, cu carte service, înmatriculat, taxa plă-
tită şi nerecuperată. Preţ informativ: 6.500
euro negociabil. Accept şi schimburi cu ma-
şini mai ieftine. Informaţii suplimentare la
telefon: 0744-549671.

Vând AUDI A6, 3,0 TDI, 224 CP, SPORT
LINE QUATRO. FULL: SCHIMBĂ-
TOR VITEZE PE VOLAN (PADELE
F1), XENON ADAPTIV, PIELE AL-
CANTARA, UNIC PROPRIETAR,
TAXE LA ZI, NU SE MAI PLĂTEŞTE
NICI O  TAXĂ. PREŢ: 9.950 EURO,
TEL: 0743-921.041.
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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 – Ştiri NV TV
07:30 – Muzică şi voie bună
(reluare )
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Documentar: „Augus-
tin”
12:00 – Ora Adevărului  
(reluare 04.08.2014)
13:00 – NordVestival (reluare)
15:00 – Teleshopping I
16:00 – Cu cărţile pe masă 
(reluare)
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Documentar: “Poves-
tea vieţii 2”, prima parte  
19:00 – Documentar: “Genera-
lul Berthelot”
19:40 – Muzică de petrecere  

20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – La izvor de cânt şi dor 
21:45 – Fotbal: Olimpia Satu
Mare – FC Bihor
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere 
00:00 – Documentar: “Poves-
tea vieţii 2”, prima parte  
(reluare)
01:00 – Film artistic: “De la eli-
berare la mânie”
02:30 – Fotbal: Olimpia Satu
Mare – FC Bihor
04:00 – Dialoguri de Valeriu
Ioan (reluare)
05:00 – Cu cărțile pe masă  
(reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:10 - Legendele
palatului - prinţesa Ja
Myung  07:50 - Zon@
08:00 - Telejurnal ma-
tinal  09:00 - Armăsa-

rul sălbatic  09:30 - Micul dracula
10:00 - Nimic prea bun pentru un
cowboy  10:50 - Discover Româ-
nia  11:30 - Exclusiv în România
12:20 - Discover România  12:30 -
Lumea şi noi  13:00 - De joi până
joi  14:00 - Telejurnal  15:00 - Te-
leshopping  15:30 - Akzente  16:50
- Legendele palatului: prinţesa Ja
Myung  17:30 - Legendele palatu-
lui: prinţesa Ja Myung  18:10 -
Lozul cel mare  18:45 - Trandafirii
sălbatici  19:35 - Discover Româ-
nia  19:45 - Sport  20:00 - Telejur-
nal  21:10 - Naşii-o istorie a mafiei
italiene  23:15 - Sin City 

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:05 - Tânăr şi
neliniştit  11:00 -
Răpirea: două zile
de teroare (R)

13:00 - Ştirile Pro TV  13:45 -
Tânăr şi neliniştit  14:45 - Nimic
în comun  17:00 - Ştirile Pro TV
17:30 - Trăieşte-ţi vara  19:00 - Şti-
rile Pro TV  20:15 - Fotbal Europa
League: Petrolul - Zagreb  22:00 -
Ştirile Pro TV  22:35 - Spartacus:
Nisip însângerat  23:30 - Cercul
puterii

10:00 - În gura pre-
sei  10:50 - Teles-
hopping  11:10 -
Mireasă pentru fiul

meu  13:00 - Observator  14:00 -
Mireasă pentru fiul meu  16:00 -
Observator  17:00 - Poftiţi pe la
noi! (R)  19:00 - Observator
20:00 - Observator special  20:30
- Burlăciţa  23:03 - Premoniţia  

07:00 - 14 Hours
(R)  09:00 - Walker,
poliţist 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 - Teles-
hopping  14:00 - Trăsniţii din
Queens  15:00 - Ape adanci  17:00
- Walker, poliţist texan  18:00 -
Focus  19:00 - Râzi şi câştigi  19:30
- Cireaşa de pe tort  20:30 - S.O.S.,
sănătatea mea!  21:30 - Ajutor!
Vreau să slăbesc!  22:30 - Trăsniţi
din NATO  23:00 - Click!  00:00
- CSI - Crime şi investigaţii 

07:00 - Asi - Împo-
triva destinului
10:00 - Pastila de râs
(R)  10:30 - Căsăto-
reşte-te cu mine (R)

12:30 - Ştirile Kanal D  13:30 -
Nuntă cu surprize (R)  16:45 - Ar-
tista, dolarii şi ardelenii  18:45 -
Ştirea zilei  19:00 - Ştirile Kanal D
20:00 - Dragoste la prima vedere
22:15 - O iubire de-o vară  00:30 -
Ştirile Kanal D

07:00 - Min-
ciuna (R)  08:00 -
Rosa Diamante
(R)  09:30 -

Clona (R)  10:45 - Soţ de închiriat
(R)  11:45 - Pentru că te iubesc
(R)  13:00 - Spune-mi că eşti a mea
(R)  14:30 - Legături riscante
15:30 - Minciuna  16:30 - Rosa
Diamante (R)  17:30 - Clona
18:30 - Soţ de închiriat  19:30 -
Pentru că te iubesc  20:30 - Spune-
mi că eşti a mea  22:00 - Legături
riscante  23:00 - Casa de alături
00:00 - Clona (R)

08:00 - Zeita miro-
deniilor  08:30 -
Dr. Oz Show
09:30 - Nu-i uşor să
fii mireasă!   10:30

- Medici în Santa Monica  11:30 -
Răzbunare (R)  12:30 - Sue Tho-
mas  13:30 - Destin nedrept  15:00
- Prodanca si Reghe: Afaceri de fa-

milie  16:00 - În spatele aparenţe-
lor  17:30 - China: Beyond the
Clouds  19:00 - Iubiri mondene:
S-au iubit, s-au despărţit  20:00 -
Răzbunare  21:00 - Soare, palmieri
şi crime  22:00 - Medici în Santa
Monica  23:00 - Răzbunare (R)
00:00 - Soare, palmieri şi crime
(R)

07:30 - Celeste şi
Jesse pentru tot-
deauna  09:00 - Te
respect, frate

10:35 - Bun venit în Mooseport
12:25 - Cinci poveşti  13:55 -
Avioane  15:25 - Simte-te ca acasă
17:05 - Mike Tyson: Partea mea
de adevăr  18:35 - Poveste de Cră-
ciun 2  20:00 - Argo  22:00 -
Noaptea cea lungă  23:05 - Petre-
cere acasă: O noapte nebună
00:40 - True Blood

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 - Ştiri
Sport.ro  16:00 - Ora exactă în
sport  17:10 - Ora exactă în sport
18:00 - Ştiri Sport.ro  18:30 -
Marea Ţăcăneală  19:00 - Handbal
feminin Bucureşti  20:30 - Spărgă-
torii de râs  21:00 - Ora exactă în
sport  22:00 -  Wrestling WWE
PPV SummerSlam   01:00 - Râzi
de toţi banii!

09:30 - Înot  10:30
- Înot  14:00 - Fot-
bal  16:00 - Ciclism
17:00 - Înot  18:00 -
Înot  21:00 - Om-

nisport 21:30 - Sporturi de con-
tact  22:45 - Ciclism  01:00 - Înot 

10:00 - Previziunile
zilei  11:00 - Se în-
tâmplă în România
12:00 - Ştiri  13:00 -
Se întâmplă în Ro-

mania  14:00 - Ştiri  15:00 -
Esenţial  17:00 - 100 de minute
18:00 - Ştiri  19:00 - 100 de mi-
nute  20:00 - Subiectiv  21:30 -
Sinteza zilei  23:15 - În gura
presei   01:10 - Sinteza zilei (R)

07:00 - Realitatea
de la fix  08:00 -
Realitatea de la fix
09:00 - Realitatea de
la fix  10:00 - Reali-
tatea de la fix  11:00

- Realitatea de la fix  12:00 -
Realitatea de la fix   13:00 - Fa-
brica  14:00 - Lifetime News
16:00 - Newsroom  18:00 -
Realitatea de la fix  18:30 -
Deschide 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
diverse lucruri ?

09:05 - Cum se fabrică ?   09:30
- Cum se fabrică ?  10:00 - În
Alaska, la înălţime  11:30 - Ma-
şini pe alese  12:00 - Chop
Shop  13:00 - Echipa de revizie
14:00 - Trenuri în Alaska
17:00 - Investiţii imobiliare
17:30 - Comoara din container
18:00 - Bagaje la licitaţie  18:30
- Vânătorii de licitaţii  19:00 -
Cum se fabrică ?  19:30 - Cum
se fabrică ?  20:00 - Pierdute şi
vândute  20:30 - Bagaje la lici-
taţie  21:00 - Căutătorii de chi-
lipiruri  21:30 - Ştii şi
amanetezi  22:00 - Comoara
din garaj  22:30 - Comoara din
container  23:00 - Imperiul ne-
legiuiţilor  00:00 - Werner Her-
zog
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Ar fi bine să nu vă plani-

ficaţi treburi importante pentru
astăzi, pentru că este puţin pro-
babil să vă puteţi respecta pro-
gramul. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Este o zi favorabilă in-
vestiţiilor şi întîlnirilor cu prie-
tenii, însă vă sfătuim să nu vă
neglijaţi partenerul de viaţă. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Aveţi tendinţa să vă de-
dicaţi total muncii şi să neglijaţi
relaţiile sentimentale. Vă sfătuim
să acordaţi mai multă atenţie fa-
miliei. 
RAC (22.06 - 22.07)

Puteţi beneficia de aju-
torul unei rude, dar va trebui să
îi suportaţi sfaturile insistente.
Aveţi grijă să nu se ajungă la
ceartă! 
LEU (23.07 - 22.08)

Aveţi şanse mari să re-
zolvaţi probleme legate de
cămin. Partenerul de viaţă vă
ajuta. Vă sfătuim să vă bazaţi pe
intuiţie. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.08)

Sînteţi puţin descurajat
de numărul problemelor pe care
le aveţi de rezolvat. Cu calm şi
răbdare, veţi reuşi. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Primiţi o sumă impor-
tantă de pe urma unei afaceri şi
vă faceţi planuri de viitor îm-
preună cu partenerul de viaţă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Acum reusiţi să faceţi
schimbări radicale în viaţa dum-
neavoastră, mai ales în privinţa
relaţiilor sentimentale. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Aveţi ocazia să petreceţi
mai mult timp alături de per-
soana iubită. Puteţi să faceţi pla-
nuri de viitor. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Este posibil să faceţi cu-
noştinţă cu o persoană deosebită,
care va juca un rol important în
viaţa dumneavoastră sentimen-
tală. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Aveţi succes în afaceri şi
în activităţile desfăşurate pentru
cămin. Reuşiţi să faceţi schim-
bări atît în casă, cît şi în afaceri. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Vă simţiţi foarte bine
într-o vizită la prieteni, unde vă
aflaţi în centrul atenţiei. Lăsaţi-i
şi pe ceilalţi să vorbească! 

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 23.30 - Premoniţia
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EURO 4,4244

USD 3,3219

100 Forinţi 1,4115

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 BulgariaVacanţă în Bulgaria

de la 195 euro/pers.

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorel cel tembel, pătat
cu cele mai frecvente 99 de pete
gălbui şi maronii, are câteva săptă-
mâni libere în care s-ar putea face
util pentru societate. Rozătorul
mai are însă ceva. Un valet pe post
de şofer, înrudit cu animalul casto-
rial. Cum cei doi au timp berechet
să taie frunze la câini, iar cum cas-
torul a fost prestator pe la terase
prin tinereţile sale învăluite în abu-
rii alcoolului, cei doi sunt aşteptaţi
pe la zilele de comune să se facă de
folos. O firmă specializată în toa-
lete ecologice îi caută de zor pe cei
doi ipochimeni. Cel mai căutat
este castorul diliu, ştiindu-se că
specimenul este familiarizat cu si-
tuaţiile urât mirositoare. Pentru a
face bani mai mulţi, castorel se

poate lăsa scuipat de oamenii pe
care i-a jignit fără niciun fel de dis-
cernământ. De bani are nevoie din
plin, căci castorică are chirii multe
şi cornute, prin Cluj şi prin Baia
Mare. Iar valetul este mare amator
de licori bahice, cu multe grade, la
fel ca şi castorel cel tembel. Cum şi
ursul joacă pentru bani, cum spune
o vorbă din popor, castorel se
poate apuca de dansat valsul nebu-
niei pe la aceste chermeze. Un fel
de bufon al nimănui. Îi poate şi bi-
nedispune pe petrecăreţi, urcând
pe scenă şi debitând scenariile care
l-au dus la fund. Poate să îşi com-
pleteze trupa de măscărici cu alţi
consilieri pe probleme de complo-
turi şi compoturi. Orice, numai să
se facă de folos.  

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

castorel şi văru’ rozător, 
picolo la chermeze

Sc GordiuS Srl angajează: 
muncitori pentru depozitul de alimente

situat pe Bd. cloşca nr. 98.

informaţii zilnic între orele 09:00 - 17:00, pe Bd.
cloşca nr. 98.

Procurorii  Direcţiei de In-
vestigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organi-

zată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) –
Biroul Teritorial  Satu Mare, îm-
preună cu polițişti din cadrul Ser-
viciului de Combatere a
Criminalității Organizate Satu
Mare, având suportul de speciali-
tate al SRI - Direcția Județeană de
Informații Satu Mare, au destruc-
turat o grupare infracțională spe-
cializată în traficul internațional
de droguri de risc, pe ruta Italia -
România. Din probele adminis-
trate în cauză, rezultă suspiciunea
rezonabilă că gruparea e formată
din 17 membri, între care se află
şi un bărbat cu dublă cetățenie –
germană şi italiană, suspectat de
aducerea drogurilor din Italia în
România.

Poliţiştii Serviciului de
Combatere a Criminalităţii Organi-
zate Satu Mare şi procurorii DII-
COt – Bt Satu Mare au efectuat
ieri 22 de percheziţii domiciliare pen-
tru destructurarea unei grupări in-
fracţionale specializate în trafic
internaţional de droguri de risc pe re-
laţia Italia – România şi comerciali-
zarea de produse susceptibile a avea
efecte psihoactive. De asemenea, au
fost puse în aplicare 22 de mandate
de aducere. Una dintre persoanele
bănuite are dublă cetăţenie, germană
şi italiană. Activităţile s-au desfăşurat
în Satu Mare, Sălaj şi în municipiul
Bucureşti, cu sprijinul poliţiştilor de
la BCCO Oradea, BCCO Bucu-
reşti, SCCO Sălaj şi IPJ Satu Mare,
precum şi al jandarmilor, la domici-
liile unor persoane suspectate atât de
trafic internațional de droguri de risc,
cât şi de comercializarea de produse
susceptibile de a avea efecte psihoac-
tive, altele decât cele prevăzute de ac-

tele normative în vigoare. 
În urma percheziţiilor, au

fost descoperite şi ridicate 10 grame
de cannabis,15 grame de haşiş, 159
de plicuri cu pulbere albă, 1.010
grame de pulbere albă, o râşniţă,
două pipe, două cântare, un pistol, un
laptop, două hard - diskuri, 18 tele-
foane mobile, 20 de cartele telefonice
şi bani. totodată au fost identificate
şi două culturi de cannabis, una in-
door şi una outdoor – conținând
nouă plante de cannabis. Din pro-
bele administrate în cauză, rezultă
suspiciunea rezonabilă că gruparea e
formată din 17 membri, între care se
află şi un bărbat cu dublă cetățenie –
germană şi italiană, suspectat de adu-
cerea drogurilor din Italia în Româ-
nia, considerat a fi capul reţelei.
Membrii grupării au fost conduşi la
sediul DIICOt – Bt Satu Mare,
pentru audieri şi dispunerea măsuri-
lor legale. Acţiunea a beneficiat de su-
portul de specialitate al SRI.

Direcţia Agricolă (DA)
Satu Mare a primit până în prezent
un număr de 80 de oferte de vân-
zare a unor suprafeţe de terenuri
agricole, în baza noilor reglementări
impuse de legea nr. 17/ 2014 pri-
vind unele măsuri de reglementare
a vânzării-cumpărării terenurilor
agricole situate în extravilan. Direc-
ţia Agricolă a răspuns favorabil în
cazul unui număr de zece solici-
tanţi, urmând să se pronunţe şi în
celelalte cazuri. 

la Direcţia Agricolă Jude-
ţeană Satu Mare au fost înregistrate
44 oferte de vânzare pentru supra-
faţa de sub un hectar. Au fost elibe-
rate patru avize finale în această
categorie. De asemenea, 31 oferte

de vânzare pentru suprafaţa cu-
prinsă între un hectar şi cinci hec-
tare, fiind eliberate şase avize finale.
totodată, au fost depuse trei oferte
de vânzare pentru suprafaţa de sub
şase hectare şi zece hectare, nefiind
eliberat deocamdată niciun aviz
final. Direcţia Agricolă nu a dat un
aviz final nici în cazul a două oferte
de vânzare pentru suprafaţa de sub
11 hectare şi 30 hectare.

Începând din luna iunie,
odatã cu publicarea normelor
metodologice a legii 17/2014, pen-
tru a-şi vinde terenurile agricole din
extravilanul localităţilor, proprietarii
trebuie să parcurgă mai mulţi paşi şi
să obţină mai multe avize. Inclusiv de
la Ministerul Apărării Naţionale,

dacă terenul se află la mai puţin de
2.400 de metri de “unităţi speciale”,
de la Serviciul Român de Informaţii
dacă terenul se află la sub 30 de kilo-
metri de graniţă, respectiv de la Mi-
nisterul Culturii dacă pe teren sunt
situri arheologice. Acest lucru duce
în primul rând la o mare întârziere în
efectuarea acestor tranzacţii. Practic,
cel mai devreme de la găsirea unui
posibil cumpărător actele se pot face
după minim 40 – 50 zile, dar şi la
multă alergătură pentru obţinerea
avizelor necesare. Nici nu este de mi-
rare că legea este atacată din toate
părţile, de la primarii de comune şi
până la proprietarii de terenuri sau
potenţialii cumpărători.

Ciprian Bâtea

Reţea de traficanţi de droguri
destructurată de DIICOT
8 Gruparea, formată din 17 membri printre care şi sătmăreni, este
coordonată de un bărbat cu dublă cetăţenie

Zeci de sătmăreni vor să îşi vândă terenurile
8 Până în prezent au fost înregistrate un număr de 80 de oferte de vânzare
a terenurilor agricole la Direcţia Agricolă

Pavel Prodaniuc

IlICIt. Culturi de cannabis descoperite la membrii unei grupări de trafic de droguri

Societatea profesională de insolvenţă Redresare 
Lichidare SPRL vinde la licitaţie publică sau negociere

directă următoarele bunuri imobile:

- casă tip P cu o suprafaţă construită de 121,26 mp şi suprafaţa
utilă de 94,84 mp, compusă din 3 camere, bucătărie, 2 holuri,
baie, cămară, debara, garaj, împrejmuire şi utilităţi, cu teren
aferent în suprafaţă de 604 mp, situate în loc. Carei, jud. Satu
Mare la preţul de 24.220 euro; 

- apartament cu 3 camere cu dependinţe cu suprafaţa utilă de
41 mp situat în loc. Satu Mare, Aleea Jiului, bl. 48, ap. 55, jud.
Satu Mare la preţul de 14.400 euro.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice vor achita
un avans de 10% din valoarea de strigare. 

Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.
Bunurile sunt înscrise în CF, iar acestea se transmit cumpărătorului
libere de orice sarcini.
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