
Biserica şi Monumentul eroilor,
resfinţite de PS Iustin Sigheteanul
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Victor Pițurcă rămâne
selecționerul României - ce
fericire pe capul nostru!

Chiar intraserăm în panică: văleu,
văleu, văleleu - ce ne-om face,
Doamne, fără “Satana”? Cine va
mai pune amprenta “666” asupra
echipei naționale? “Ştiu că nu sunt
dorit 100% la cârma naţionalei, dar
am ales să rămân”, a sunat anunțul
apocaliptic al lui Pițurcă. Problema
se poate pune și așa: știm că nu a
dorit 100% să rămână la cârma na-
ţionalei, dar nu i-au dat arabii cât a
cerut. De altfel, o spune chiar el:
“Am discutat cu cei de la Al Ittihad
şi rămăsese ca oamenii să discute
dacă sunt de acord cu cerinţele
mele. Nu au fost, iar aseară s-a în-
cheiat totul. M-am înţeles cu pre-
şedintele FRF să plătesc jumătate
din clauză dacă ar fi fost să plec,
adică 700.000-750.000 de euro.
Ăsta e adevărul! Dacă cei de la Itti-
had ar fi acceptat condiţiile mele,
sigur aş fi fost plecat. Cei 700.000
de euro i-aş fi plătit eu până la
urmă, nu clubul. Dar ei n-au fost
de acord cu alte condiții de-ale
mele. Al Ittihad nu o duce foarte
bine din punct de vedere financiar,
fiindcă dacă era aşa, atunci mi-ar fi
îndeplinit toate cerinţele”. Și un
bonus: “Dacă vine o ofertă de ne-
refuzat, plec. Este normal. Oricine
ar face la fel”.

continuare în pagina 2
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Editorial

La Piți vine 
un arab…

cotidianul sătmărenilor

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

gRIgoRe cARtIAnu

Crăişorul Munţilor,
aniversat la Carei

Mult așteptata revenire a
Olimpiei nu s-a produs nici la Câmp-
ina. Galben-albaștrii au pierdut și al
doilea meci din campionat și au ajuns
la coada clasamentului în serie.

Fortuna a început în forţă
meciul cu sătmărenii, hotărâtă parcă să
tranşeze cât mai rapid disputa. Şi le-a
reuşit stratagema elevilor lui Stăncioiu,
care au deschis rapid scorul prin Vali
Munteanu, după ce a transformat o
lovitură de pedeapsă, pe care tot el o

obţinuse, după o cursă impetuoasă pe
partea stângă de peste 60 metri. 

Apoi, în minutul 27,
jucătorii Fortunei şi-au dublat avanta-
jul, după o fază superbă finalizată de
Chipirliu, cu Zsiga în rol de coautor.

La 2-0, Fortuna a redus con-
siderabil turaţia motoarelor,
permiţând oaspeţilor să devină tot mai
periculoşi în faţa porţii lui Iustin
Popescu. 

SPORT - pag. 10-11

Alo! Batem şi noi pe cineva?
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geSt
Recunoştinţă
pentru pom-
pierii militari

sătmăreni

Retrocedările la Sibiu,
un subiect de interes
internațional (I) pag. 3

Ministrul Educaţiei,
Remus Pricopie, își dorește ca nu-
mărul materiilor predate la clasele
a XI-a și a XII-a să scadă peste câ-
ţiva ani, iar elevii să poată opta, în
funcţie de interesul lor, pentru un
domeniu sau altul, în vederea exa-
menului de bacalaureat și a admi-
terii la facultate. Pricopie a vorbit
atât despre intenţiile pentru ur-
mătorii ani, în privinţa învăţă-
mântului preuniversitar, ale
Ministerului Educaţiei, dar și des-

pre bacalaureat și finanţarea siste-
mului. Unul dintre planurile mi-
nistrului este acela de reducere a
numărului de materii predate la
clasele a XI-a și a XII-a, demers
pentru care, în opinia lui, sunt ne-
cesari trei-patru ani. “Aș vrea să
reușim să facem acest lucru ca în
clasa a XI-a și a XII-a elevii să
aibă un număr mai mic de materii
și să opteze în funcţie de interesul
lor pentru un domeniu sau altul”,
a declarat ministrul Educaţiei.
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Acțiunile organizate cu oca-
zia Zilei Europene fără Mașini au reunit
zeci de sătmăreni. Pasionații de caiac
sau ciclism, dar și simplii curioși, îm-
preună cu ecologiștii au demonstrat că
nu ai neapărată nevoie de o mașină
pentru a te deplasa. Agenția pentru
Protecția Mediului (APM) Satu Mare,
în parteneriat cu Consiliul Județean,
Primăria Municipiului Satu Mare și
Asociația 4 Wilde Moments a organi-

zat, și în acest an, o suită de evenimente
prin care și-au propus să promoveze în
rândul sătmărenilor mijloacele alterna-
tive de transport. 

Pentru a demonstra că se
poate ajunge la destinație și altfel decât
turând motoarele mașinilor, APM a
organizat, sâmbătă dimineața, o plim-
bare cu caiacul pe Someș, până la
granița cu Ungaria.
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Au pedalat şi au vâslit până 
la frontieră

Mai puţine materii la a XI-a 
şi a XII-a 
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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
Luni, 15 septembrie 2014

ziua 258 a anului

Verighetele: cele mai mici cătuşe
din lume. 

(Necunoscut)

Soarele răsare la 6 şi 55 minute,
apune la 19 şi 26 de minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Ier. Iosif cel Nou de
la Partoş, mitropolitul Banatului;
Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf.
Ier. Visarion, ep. Larisei
romano - catolic - Sf. Fc. Maria
Îndurerată
greco - catolic - Sf. Fecioară
Maria Îndurerată; Sf. M. Nichita
Romanul

1928 - bacteriologul scoţian
Alexander Fleming a descoperit
penicilina.

REPERE ECONOMICE

Ministerul Fondurilor Eu-
ropene (MFE) răspunde afirmaţiilor
preşedintelui Traian Băsescu privind
utilizarea fondurilor europene pentru
a reduce şomajul în rândul tinerilor,
precizând că schema de finanţare a lo-
curilor de muncă pentru tineri este
funcţională în România de la 1 ianua-
rie 2014. ”Schema de finanţare a lo-
curilor de muncă pentru tineri este
funcţională în România de la data de
1 ianuarie 2014. Măsurile sunt finan-
ţate momentan din bugetul asigură-
rilor sociale şi din bugetul de stat,
sumele cheltuite urmând a fi decon-
tate de Comisia Europeană după ce
aprobă Programul Operaţional Capi-
tal Uman 2014 - 2020. Deci, nu
există nicio întârziere în implementa-
rea acestei scheme în România” , se
arată într-un comunicat al MFE.

Ministerul Fondurilor Eu-
ropene precizează că a transmis Co-
misiei Europene versiunea oficială a
acestui program în data de 6 august şi

că şi alte state membre UE au optat să
finanţeze din buget măsurile aferente
Iniţiativei Locuri de Muncă pentru
Tineri, urmând să le deconteze ulte-
rior din Fondul Social European de-
oarece nu au încă programele
operaţionale aprobate de CE. Schema
se finanţează prin Programul Opera-
ţional Capital Uman 2014 – 2020,
program pentru care Ministerul Fon-
durilor Europene este autoritate de
management, iar Ministerul Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoa-
nelor Vârstnice este responsabil cu
implementarea efectivă. Conform
sursei citate, sume pentru tineri pre-
văzute în Programul Operaţional Ca-
pital Uman 2014 – 2020 sunt: Axa
Prioritară 1 - 212 milioane de euro;
Axa Prioritară 2 - aproximativ 362
milioane de euro.

Pe Axa prioritată 1, 106 mi-
lioane de euro sunt din Iniţiativa Lo-
curi de Muncă pentru Tineri (Youth
Employment Initiative -YEI), pentru

trei regiuni în care rata şomajului la
nivelul anului 2012 în rândul tineri-
lor cu vârste cuprinse între 16-24 ani
este mai mare de 25%, respectiv Cen-
tru, Sud-Est şi Sud-Muntenia. Aloca-
rea financiară menţionată este
aferentă anilor 2014-2015, plăţile
efective pentru proiecte putându-se
realiza până în anul 2018. La această
sumă, România a alocat încă aproxi-
mativ 106 milioane de euro din fon-
durile europene care i-au fost alocate
din Fondul Social European (FSE),
precizează MFE.

Pe Axa Prioritară 2, având
în vedere importanţa susţinerii tine-
rilor din perspectiva creşterii ratei de
ocupare în rândul acestui grup ţintă,
România a alocat alte aproximativ
362 milioane de euro pentru finanţa-
rea măsurilor de susţinere a tinerilor
în celelalte cinci regiuni (Bucureşti-
Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-
Vest Oltenia). Această sumă dedicată
tinerilor poate fi decontată de Româ-

nia din FSE până în 2023, se mai
arată în comunicat. ”Ne propunem ca
prin Axa Prioritară 2 să continuăm fi-
nanţarea şi pentru tinerii din cele trei
regiuni care sunt finanţate din Iniţia-
tiva Locuri de Muncă pentru Tineri
după anul 2015 în cazul în care la ni-
velul UE nu se va decide prelungirea
acesteia”, precizează MFE.

Conform sursei citate, Pro-
gramul Operaţional Capital Uman
2014 - 2020, transmis Comisiei Eu-
ropene de către Ministerul Fonduri-
lor Europene în data de 6 august
2014, prevede măsurile dedicate aces-
tui grup ţintă precum: măsuri active
de ocupare; îmbunătăţirea nivelului
de educaţie şi competenţe; încuraja-
rea participării pe piaţa muncii; încu-
rajarea antreprenoriatului şi a
ocupării pe cont propriu; încurajarea
mobilităţii forţei de muncă; alte mă-
suri pentru implementarea Garanţiei
pentru Tineret.
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Aşadar, Pițurcă se plânge
că nu e dorit 100%, dar nici el nu
doreşte echipa națională 100%.
Totul se reduce la bani. Se ştie,
doar, cât de importanți sunt banii
prin cazinouri, la poker sau la ru-
letă… Mai ales că de o vreme e tot
mai greu să trişezi… Negocierile
cu arabii i-au adus lui Pițurcă şi o
revelație: “Eu nu ştiam că
înțelegerea mea este valabilă până
în 2016, eu ştiam că este până în
toamna lui 2015, când se termină
preliminariile. Probabil că este o
greşeală de redactare”. Asta-i epo-
cală: “Satana” ne spune că a sem-
nat un contract fără a se uita la
data încheierii acestuia! El ştia de
2015, dar uite că scria 2016. Putea
să scrie şi 2026 sau 2076, nicio
problemă, Pițurcă îşi punea sem-
nătura. Semn de mare
inteligență…

Conferința de presă ce a
urmat telenovelei “uite arabu’, nu
e arabu’” i-a oferit ocazia lui
Pițurcă să-şi arate, o dată în plus,
nu doar ignoranța, ci şi marile
frustrări. Căci iată ce a bolborosit
în direcția ziariştilor: “Am auzit că
unii au minimalizat succesul Ro-
mâniei cu Grecia, că au jucat ei
slab. Ei au jucat aşa cum i-am lăsat
noi! Din păcate, la noi nu se res-
pectă nici această victorie, nici
echipa României. Să nu credeţi că
după aceste reacţii jucătorii nu vor
suferi! Unii dintre jucători vă în-

jură, nu vor să mai audă de voi!
Însă ce este mai important, e fap-
tul că suporterii sunt influenţaţi”.

Dar stați aşa, că n-a ter-
minat cu ziariştii! Dovadă că-şi
descoperă calități de Sherlock
Holmes şi elucidează misterele
relației presei cu antrenorul Stelei:
“Costel Gâlcă trebuie să vorbească
în conferinţe şi atât, nimic mai
mult! Dar vouă nu vă place atitu-
dinea asta profesionistă şi îl tocaţi,
că nu umblă toată ziua pe la emi-
siuni să vă facă pe plac”. E tare,
Comisarul 6-6! Mă rog, 6-6-6…
Frustrările îl ajung însă din urmă:
“După ce am reuşit eu la echipa
naţională, ar trebui să fiu un antre-
nor apreciat. La mine stau mărtu-
rie jocurile şi rezultatele, pe care
nu mi le poate lua nimeni”. Nu
aveți impresia că avem de-a face cu
Joachim Loew, Pep Guardiola,
Fabio Capello, Alex Ferguson, Vi-
cente Del Bosque, Jose Mourinho
şi Mircea Lucescu la un loc? “Sunt
un antrenor foarte scump şi foarte
pretenţios. Am refuzat o ofertă de
5 milioane de euro pentru un an şi
ceva, aşa că daţi-vă seama…”
Ooooo, ne dăm seama, cum am
îndrăzni să ignorăm asemenea
adevăruri sacre? Căci ofertele lui
Pițurcă sunt atât de mari, teribile,
impresionante, încât n-a acceptat
niciuna. Și tot de la Federație îşi
face plinul de vreo două decenii
încoace…

La Piți vine un arab…
urmare din pagina 1

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

Schema de finanţare a locurilor de muncă pentru tineri,
funcţională de la 1 ianuarie 2014

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Pentru ca toamna se numără bobocii
la "Ceaiul" de azi vom număra
rezultatele elevilor "profesorului" de
lupte Tudor Barbul, unul dintre cei
mai renumiţi antrenori din
România. Dj Gaby îi va cere detalii
despre ultimele competiţii unde
elevii antrenorului Tudor Barbul au
reuşit să se impună în faţa unor
adversari de la  cluburi cu tradiţie.

Ora adevărului
dorel Coica vine în faţa telespec-
tatorilor nv Tv

Primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, va veni azi,
începând cu ora 18.00, în faţa teles-
pectatorilor Nord-Vest TV. În ca-
drul emisiunii “Ora adevărului”,
moderată de Victor Constantino-
vici, edilul şef sătmărean va vorbi

despre ultimele proiecte ale munici-
palităţii şi va răspunde la întrebările
telespectatorilor. Aşadar, ultimele
noutăţi din viaţa municipiului Satu
Mare le aflaţi doar la Nord Vest TV!

SOmeșul Oar -
SChwaben Cămin la
SăpTămâna SpOrTivă

Derby-ul etapei a 4-a a ligii
a 4-a de elită dintre Oar şi Cămin va
putea fi văzut în această seară în
cadrul emisiunii Săptămâna
Sportivă. De la ora 20.45 veți afla
toate noutățile din tabăra Olimpiei
precum şi rezultatele consemnate în
week-end în sportul sătmărean.
Imagini de la Raliul CEC ORI
CUP şi un minireportaj de la can-
tonamentul karatiştilor de la CSM,
de asemenea în prima parte a emisi-
unii.

Comitetul Asociaţiei Judeţene
a Pensionarilor Satu Mare

Convoacă Adunarea Generală a
membrilor săi în data de joi,

18.09.2014, ora 11:00, la sediul 
asociaţiei de pe strada Ştefan cel

Mare, nr. 1, parter.
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Retrocedările la Sibiu, un subiect de interes
internațional (I)
8Cum s-a făcut Klaus Iohannis frate cu Hitler ca să pună laba pe monumentele istorice ale orașului

Osuper afacere imobiliară a
fost pritocită la Sibiu de-
a lungul anilor, sub oblă-

duirea lui Klaus Iohannis.
Procesul de retrocedare, bazat pe
principiul „restitutio in integrum”
s-a transformat într-un jaf la dru-
mul mare la adresa proprietății
comunității locale. Mai toate
instituțiile publice din Sibiu
(muzee, școli, sedii de cultură,
monumente istorice, clădiri impo-
zante din centrul istoric) au fost
restituite către Forumul Demo-
crat al Germanilor din România
(FDGR) și către Biserica Evan-
ghelică. 

Cum s-a realizat acest
lucru? 

FDGR s-a autointitulat
urmașul Grupului Etnic German, o
organizație formată din sașii colabo-
ratori ai regimului nazist din timpul
celui de-al doilea război mondial. O
instanță de judecată a decis că Foru-
mul Germanilor este continuatorul
grupării hitleriste din România, care
a luptat în trupele SS între 1940 și
1944. Un judecător nu a ținut cont
că, în urma unui decret regal, a unei
convenții a Aliaților după război sau
a Tratatului de Pace din 1947, Gru-
pul Etnic German din România a
fost scos în afara legii pentru că a
participat la crime de război și nici
de faptul că , potrivit tratatelor
internaționale, toate bunurile
aparținînd naziștilor sau colaborato-
rilor acestora au fost confiscate și au
intrat în proprietatea statului. Am
putea spune că, în mod absurd, prin
decizii politice și ale unei instanțe
din țară, la Sibiu s-a reinstalat status
quo-ul din perioada celui de al doi-
lea război mondial, statul român
pierzîndu-și o parte din proprietăți
în favoarea urmașilor regimului hit-
lerist care a funcționat pe teritoriul

românesc. Cum s-a întâmplat oare
așa ceva în România? Trebuie preci-
zat de la început că totul a fost o afa-
cere imobiliară, pusă la cale de Klaus
Iohannis, împreună cu liderii sași
din cadrul Forumului Democrat al
Germanilor din România și ai Bise-
ricii Evanghelice. Bineînțeles, nu de
capul lor, ci cu susținere politică de
la București, într-o anumită pe-
rioadă de vreme.

O sentință “istorică”
Cutia Pandorei a fost des-

chisă prin sentința judecătorească
nr. 2790 din 28 mai 2007,

președinte al instanței fiind judecă-
toarea Maria Morar. Acest magistrat
va rămâne în analele istorice ca fiind
cea care a reînființat Grupul Etnic
German din România!!! Interesant
este faptul că în decizia judecăto-
rească se arată că Forumul Demo-
crat al Germanilor din România a
dat în judecată Primăria Sibiu și
Consiliul municipal pentru
recunoașterea calității sale de succe-
sor în drepturi față de Grupul Etnic
German (Deutsche Volksgruppe).
De fapt, cine pe cine a dat în jude-
cată? Judecătoria constată că prin
acțiunea civilă sub nr.
1672/306/2007 la Judecătoria

Sibiu, petentul Forumul Democrat
al Germanilor din Sibiu a solicitat în
contradictoriu cu Municipiul Sibiu
reprezentat prin Primar și cu Consi-
liul Local al Municipiului Sibiu, să
se stabilească calitatea petentului de
succesor în drepturi față de Grupul
Etnic German.

Un simulacru de 
proces

Adică, Forumul German
filiala Sibiu, reprezentat de
președintele acestuia, Hans Klein,
dă în judecată Primăria Sibiu, repre-
zentată de edilul Klaus Iohannis, șef
al FDGR pe România. Deci, un si-
mulacru de proces, în bătăie de joc
față de statul român! Mai mult,
Hans Klein (episcop), era și consilier
municipal FDGR, fapt ce denotă un
cras conflic de interese. În asemenea
caz , oare cine a mai reprezentat in-
teresele comunității sibiene, în speță
statul român? Pârâtul Municipiul
Sibiu, prin primar, “a formulat în-
tâmpinare prin care lasă la aprecierea
instanței soluția ce se va pronunța în
cauză”. Deci, Klaus Iohannis, în ca-
litate de primar al Sibiului, nici
măcar nu s-a făcut că apară interesele
sibienilor! O singură înfățișare, iar
procesul este câștigat de FDGR. În
motivarea cererii se arată că “în
esență, petenta (n.r. FDGR) este
organizația reprezentativă a
minorității germane din Sibiu, drept
pentru care este succesoarea în drep-
turi a Grupului German”. 

De ce a avut nevoie Foru-
mul German să fie decretat prin de-
cizie judecătorească drept urmaș al
Grupului Etnic German? „Prin
legislația apărută după 1989, s-a pre-
văzut restituirea bunurilor imobile
care au aparținut minorităților
naționale. Pentru realizarea acestui
obiectiv, continuatorul
organizațiilor desființate trebuie să
fie recunoscut prin hotărâre judecă-

torească, motiv pentru care s-a for-
mulat prezenta cerere”, se arată în
sentință.

FDGR, continuatorul
unei organizații 
naziste

Mai departe se spune că
„prin statutul său, depus în copie la
dosar, Forumul Democrat al Ger-
manilor din Sibiu este continuatorul
persoanelor juridice fără scop patri-
monial ce au aparținut minorităților
germane din Sibiu. Drept urmare,
întrucât prin statutul său, FDGR
din Sibiu s-a declarat continuatorul
tuturor persoanelor juridice fără
scop patrimonial ce au aparținut
minorității germane, rezultă că el
este și continuatorul Grupului Etnic
German”, se mai spune în decizia ju-
decătorească. Cu alte cuvinte, orice
organizație care se autointitulează ca
reprezentînd un grup de persoane
are dreptul să moștenească toate bu-
nurile acelui grup de persoane! În
sentință se mai spune că „Grupul
Etnic German a fost organizație re-
prezentativă a întregii minorități
germane, înființată prin lege în 1940
și desființată tot prin Lg.485”. „Față
de considerentele ce preced și con-
statând că s-au respectat pozițiile
art.1169 C.cv., petentul făcând do-
vada că are calitate de succesor în
drepturi al Grupului Etnic German
( sic!), instanța va dispune în baza
O.U.G. 83/1999, modificată prin Lg
66/2004”, constată instanța.

În decizia judecătorească se
spune și de ce FDGR a avut nevoie
să fie declarată succesoare a Grupu-
lui Etnic German. “Potrivit art.6 din
O.U.G 83/1999, modificată prin Lg.
nr. 66/2004, prin comunitatea
minorităților naționale se înțelege
entitatea juridică de drept privat con-
stituită și organizată potrivit legii ro-
mâne, care reprezintă interesele
cetățenilor unei comunități, ale unei
minorități naționale ce a deținut în
proprietate imobile preluate în mod
abuziv și care dovedește că este con-
tinuatoarea recunoscută a persoanei
juridice titulare de la care s-au pre-
luat bunurile de către stat”.

Drept consecință, FDGR,
care s-a autointitulat reprezentanta
comunității germane din România
(în mod oficial, nu există o aseme-
nea decizie), nu a avut decât un sin-
gur interes: să pună mâna pe
imobilele care au aparținut în tim-
pul celui de-al doilea război mon-
dial Grupului Etnic German. Este
vorba despre cele mai importante
clădiri din Sibiu, aparținând diferi-
telor instituții culturale (muzee), de
învățământ (școli, licee, grădinițe)
sau publice ( Arhivele Naționale) ,
dar și clădiri monumente istorice
din centrul vechi al orașului.

În urma deciziei
judecătorești din 2007, Forumul
Democrat German și Biserica
Evanghelică au solicitat retroceda-
rea tuturor bunurilor care au
aparținut Grupului Etnic German,
iar primăria, reprezentată prin edi-
lul Klaus Ionahnnis ( președintele
FDGR), a restituit cam tot ce a
fost revendicat.
SURSA: ancheteonline.ro

___________________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoanele
cu venituri sub 700 lei (Dovada se face cu
adeverinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi    între orele
15:00 şi 18:00,  la Cabinet Dr.Coica va 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  începând
cu   orele 15:00, la Cabinet Dr. Coica va
consulta 

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, compe-
tenţă în ecografie abdominală, ecografie

vasculară, ecografie tiroidiană
Programări  la tel:0732.11.68.49s

__________________________________
La  Cabinet Dr. Coica din  Aleea Humulesti
nr.2 (Cartier Solidaritatii) zilnic  între orele
8:00- 16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică
Consultatii gratuite cu Biletul de Trimitere de
la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
___________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  în-
cepând 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
__________________________________
In   fiecare  zi  de  Marţi  şi  Joi,  între orele
15:00 – 19:00,  la Cabinet Dr. Coica  va con-
sulta  

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

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

Dr. Nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

oferă  consultaţii de:
Dermatoscopie

Dermabraziune
Crioterapie
Peeling chimic
________________________________
În  fiecare    Luni  a săptămânii  între orele
9:30 – 17:30 la Cabinet Dr. COICA  va
consulta

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
Dermatologie

Venerologie
Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cuta-
nate
Dermatoscopie
Peelinguri  chimice
Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiper-
pigmentate
Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ri-
durilor  şi al  transpiraţiei excesive
Injectări  cu acid  hialuronic (   riduri,
buze, pomeţi, cearcăne)
Programări la telefon:  0755129925
__________________________________
La cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie
Programari :0753.683.797

_________________________________
La  Cabinet Dr.Coica,in fiecare zi de Luni -
Miercuri de la ora 15:00 va consulta 

Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 

Programari:0745.138.342
_________________________________
La  cabinet Dr.Coica in fiecare zi de la ora
09:30-15:30  va consulta

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

Programari: 0732.11.68.23

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

Klaus Iohannis
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anul 2014 reprezintă pentru
satul tătăreşti un an cu o
semnificaţie deosebită.

Între anii 1810-1814 se ridica, mă-
reaţă, spre cer, biserica “Sfinţii ar-
hangheli Mihail şi Gavriil” din sat,
anul acesta împlinindu-se 200 de
ani de la ctitorirea ei. tot anul 2014
aduce aminte de un trist episod din
viaţa localităţii: acum 70 de ani, în
19-22 octombrie 1944, 28 de sol-
daţi români, cinci soldaţi sovietici
şi şapte localnici şi-au dat viaţa pen-
tru eliberarea pământului româ-
nesc de sub ocupaţia străină.
pentru a se marca cum se cuvine
cele două evenimente, Biserica şi
Monumentul eroilor au fost resfin-
ţite de către prea Sfinţia Sa iustin
Sigheteanul, episcopul vicar al
episcopiei Ortodoxe a Maramure-
şului şi Sătmarului. La invitaţia pri-
marului comunei Viile Satu Mare,
Szucs Szabolcs, şi a fiilor satului
Voicu Şichet şi Viorel Câmpean, au
mai fost prezenţi preşedintele Con-
siliului Judeţean, adrian Ştef, şi
prefectul eugeniu avram. 

Liturghie Arhierească
la Tătăreşti

Programul a început sâm-
bătă, la ora 9:30, cu săvârşirea
Sfintei liturghii de către un sobor
de preoţi, în frunte cu Prea Sfinţi-
tul Iustin Hodea Sigheteanul, ar-

hiereu vicar al Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramureşu-
lui şi Sătmarului şi cu protopopul
de Satu Mare, Ioan Socolan. Cu
această ocazie, părintele paroh
Florin libotean a primit brâu al-
bastru, devenind preot sachelar,
fiind recompensat pentru modul
exemplar în care conduce parohia
Tătăreşti. “localitatea Tătăreşti a
îmbrăcat haine de sărbătoare pen-
tru a aniversa 200 de ani de la în-
ălţarea acestei biserici
monumentale, întreţinută şi îm-
podobită atât de frumos de cei ce
o moştenesc de la înaintaşii lor, de
la părinţi, de la moşii şi strămoşii
lor. Au împodobit-o, o iubesc şi o
preţuiesc ca pe propria lor mamă
duhovnicească. Este o bucurie să

vezi bisericile noastre înnoite şi
întinerite de către preoţii tineri.
Mie îmi place să spun în acest
lucru că preoţii tineri întineresc
biserica. Cei în vârstă au slujit-o
cu jertfa şi cu dăruirea lor şi de
multe ori cu rezistenţa lor în tim-
puri grele au slujit biserica, popo-
rul şi neamul românesc”, a declarat
PS Iustin Sigheteanul.

Placă comemorativă la
două secole de 
existenţă

După Sfânta liturghie a
urmat prezentarea cărţii “200 de ani de
la zidirea bisericii din Tătăreşti – oma-
giu slujitorilor şi credincioşilor săi”,
scrisă de către fiul satului col.(r) Voicu
şichet şi istoricul dr. Viorel Câmpean.
A urmat, apoi, dezvelirea plăcii aniver-
sare întru cinstirea celor 200 de ani ce
s-au scurs de la zidirea bisericii şi întru
amintirea sărbătorii din acest an. Preşe-
dintele Consiliului Judeţean, Adrian
ştef, a subliniat importanţa evenimen-
tului de la Tătăreşti. “Este un eveniment
pentru judeţul Satu Mare, dar mai ales
pentru Tătăreşti. Anul 2014 are o sem-

nificaţie aparte. Aniversăm cei 200 de
ani de la zidirea acestei minunate bise-
rici. Avem datoria să ne reamintim de
toţi cei care au adus jertfe pentru reali-
zarea acestei biserici, materiale şi nu
numai, şi să ne reamintim de toţi preoţii
care au slujit în această biserică, de toţi
aceşti oameni care au sădit credinţa în
sufletul locuitorilor de aici, din Tătă-
reşti”, a declarat Adrian ştef. 

Drum asfaltat până la
biserică

De asemenea, preşedintele
Consiliului Judeţean, Adrian ştef, a dat
asigurări că drumul de piatră care leagă
centrul Tătăreştiului de biserică va fi
reabilitat. “Avem deja pe Programul Na-
ţional de Dezvoltare locală acel con-
tract semnat pentru asfaltarea
drumului, prin grija Guvernului Ponta,
prin grija Consiliului Judeţean, a mea,
a colegului meu vicepreşedintele Mir-
cea Govor, a primăriei de aici, deci ne
ocupăm de a putea aduce asfalt până în
faţa bisericilor, dar nu numai. Peste tot
unde este nevoie”, a precizat Adrian
ştef. 

Omagiu eroilor căzuţi
la datorie

Prea Sfinţitul Iustin Sighetea-
nul a resfinţit şi Monumentul Eroilor
din centrul satului, căruia i s-a dat o nouă
înfăţişare, iar împreună cu soborul de
preoţi şi credincioşii prezenţi s-au înălţat
rugăciuni către Dumnezeu pentru sufle-
tele tuturor eroilor care s-au jertfit pentru
apărarea patriei şi a credinţei strămoşeşti.
“A avut loc comemorarea eroilor, a mar-
tirilor acestei localităţi care au murit în
Primul şi în Al Doilea Război Mondial.
Aşa cum spunea şi părintele Florin libo-
tean, parohul de aici, se ştie că în 1944 au
murit mai mulţi soldaţi, care şi-au dat
viaţa pentru eliberarea Ardealului de
Nord. Au fost nu doar români, au fost
şi de alte etnii, dar care au luptat pentru
o cauză dreaptă, pentru eliberarea na-
ţiunilor şi dreptul la suveranitate, la au-

todeterminare şi la demnitate naţională
şi unitate statală. De aceea noi cinstim
eroii, îi comemorăm, îi preţuim, sunt
pentru noi nu doar modele, pentru că
biserica îi numeşte şi martiri. Martirii
sunt trecuţi în rândul sfinţilor, iar mar-
tirii nu sunt doar modele dar se şi roagă
pentru noi”, a declarat PS Iustin Sighe-
teanul. Totodată, în prezenţa Gărzii de
onoare, s-au depus coroane de flori şi s-
au rostit discursuri de către organizatori
şi oficialităţile judeţene şi locale invitate. 

Voicu Şichet, trup şi
suflet pentru 
Tătăreşti

Preşedintele Consiliului Ju-
deţean, Adrian ştef, a ţinut să laude
eforturile organizatorilor, în special pe
cele ale fiului satului Voicu şichet, de
numele căruia se leagă revitalizarea vie-
ţii cultural-patriotice în Tătăreşti.
“Este un monument important pen-
tru judeţul Satu Mare. Au căzut aici
eroi ai neamului românesc, cărora noi,
sătmărenii, şi judeţul Satu Mare tre-
buie să le fim recunoscători pentru că
astăzi suntem sătmăreni. Pentru că as-
tăzi vorbim limba română, pentru că
astăzi trăim în România. Totodată, îmi
amintesc că în 2011 când am come-
morat 600 de ani de atestare docu-

mentară a localităţii Tătăreşti. Ceea ce
face domnul Voicu şichet pentru Tă-
tăreti înseamnă foarte mult. ştiu că
Tătăreşti, această localitate situată la
întretăierea Ţării Codrului şi a Văii
Someşului, are nu mai puţin de patru
lucrări monografice. Nu multe locali-
tăţi au asemenea date. Felicitări pentru
tot ceea ce faceţi domnule şichet pen-
tru Tătăreşti şi pentru eroii de aici,
pentru locuitorii din Tătăreşti. Faptul
că nu uitaţi şi nu aţi uitat niciodată de
unde aţi plecat înseamnă foarte mult.
Sunteţi demn de cinstea acestor oa-
meni şi de amintirea acestor eroi, iar
faptul că nu aţi uitat că această locali-
tate v-a dat tot ce aveţi mai scump în-
seamnă că sunteţi un om deosebit”, a
arătat Adrian ştef. 

Mulţumiri fiilor 
satului

Prefectul Eugeniu Avram a
ţinut să le mulţumească, la rândul său,
celor doi fii ai satului Tătăreşti, Voicu
şichet şi istoricul dr. Viorel Câmpean.
“Asistăm la Tătăreşti la o dublă sărbă-
toare. Aniversaţi 200 de ani de  la cti-
torirea bisericii ortodoxe Sfinţii
Mihail şi Gavriil şi aduceţi un omagiu
eroilor prin sfinţirea monumentului.
în 2011 aţi aniversat 600 de ani de la
prima atestare documentară a satului,
aniversare ţinută în biserică, unde fiul
satului, colonelul Voicu şichet a lansat
prima sa carte. Apoi, anul trecut s-a
sfinţit căminul cultural şi acelaşi fiu al
satului şi-a lansat a doua carte: Cântări
pentru ultimul drum. în ultimii ani
am observat eforturile considerabile
făcute de conducerea Primăriei şi a
Consiliului local Viile Satu Mare, cu
sprijinul Consiliului Judeţean şi a Gu-
vernului României, în parteneriat cu
fiii satului şi alţi oameni de bine pentru
a ridica satul dumneavoastră, fapt pen-
tru care meritaţi cu toţii recunoştinţa
noastră. Apoi, să nu uităm că Tătăre-
ştiul are patru lucrări monografice, iar
meritul deosebit este a două persoane
pe care le stimez foarte mult: colonelul
Voicu şichet şi istoricul dr. Viorel
Câmpean”, a precizat Eugeniu Avram.   

După discursurile autorităţi-
lor a urmat un scurt program cultural-
patriotic susţinut de interpreţii de
muzică populară Nicolae Sabău şi An-
gela Munteanu, respectiv de către ac-
torul Vasile blaga. în final, toată
suflarea participantă la eveniment a
fost invitată la o agapă creştinească în
căminul cultural din satul Tătăreşti.

Ciprian Bâtea

Dublă ANIVERSARE îN TăTăREşTI

Biserica şi Monumentul Eroilor, resfinţite
de PS Iustin Sigheteanul
8biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” a împlinit anul acesta 200 de ani de la ctitorirea ei

ANIVERSARE. Sărbătoare mare la Biserica “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” 

PS Iustin Sigheteanul a sfinţit placa comemorativă

Elogiu eroilor români
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pentru devotamentul de care
au dat dovadă, pompierii
sătmăreni au primit de ziua

lor premii din partea autorităților
locale și județene. Susținerea oficia-
lilor face ca inspectoratul Judeţean
pentru Situaţii de urgenţă “Someș”
Satu Mare să fie una dintre cele mai
bine echipate unități din întreaga
țară.la evenimentul de sâmbătă au
participat președintele consiliului
Judeţean, adrian Ştef, prefectul
Eugeniu avram și primarul muni-
cipiului Satu Mare, Dorel coica. 

“Servim Patria!”
Pompierii sătmăreni au săr-

bătorit, la fel ca şi colegii lor din în-
treaga țară, împlinirea a 166 de ani
de la luptele eroice de pe Dealul Spi-
rii. Festivitățile dedicate Zilei Pom-
pierilor au fost deschise de colonelul
Dan Gheorghe, care le-a reamintit
colegilor faptele eroice ale pompieri-
lor bucureşteni care au consfințit
dorința de neatârnare a poporului
român. Colonelul a subliniat în dis-
cursul său că astfel de fapte de vitejie
îi obligă şi pe actualii pompieri să
aibă o anumită conduită care să
aducă cinste insitituției şi că: “unita-
tea şi disciplina trebuie în continuare
să stea la baza oricărei echipe”. ”Sun-

tem conştienți că, în funcție de felul
în care operăm, vom fi judecați de
către cetățeni, […] şi le promitem
acestora că vom fi mereu aproape de
ei”, a mai adăugat colonelul Dan
Gheorghe.

Susţinere judeţeană şi
locală

Alături de pompierii sătmă-
reni au ținut să le fie aproape autoritățile
locale şi județene. Prefectul județului
Eugeniu Avram a dat citire mesajului
transmis Inspectoratelor pentru Situații
de Urgență de către ministrul
Administrației şi Internelor, Gabriel
Oprea. Preşedintele Consiliului
Județean, Adrian Ștef, prezent şi el la
sărbătoarea pompierilor, a dat asigurări
că instituția pe care o conduce va con-
tinua eforturile de înzestrare a Inspec-
toratului cu cele mai bune şi mai
moderne echipamente. Adrian Ștef a
vorbit despre sacrificiile pe care pom-
pierii le fac pentru a-şi duce la bun
sfârşit misiunile şi că pe lângă acțiunile
clasice, societatea civilă s-a putut mereu
baza pe pompieri, care au intervenit
prompt la calamități naturale, au ajutat

la deszăpezire, la inundații şi nu de
puține ori au salvat viețile victimelor din
accidentele rutiere. Ștef a precizat că
pentru acest devotament Consiliul
Județean se bucură că: ”a putut fi alături
de ISU Someş şi împreună au putut
dezvolta unitatea de pompieri, care are
performanțe tot mai multe”. Primarul
municipiului Satu Mare, Dorel Coica,
a ținut şi el să le fie aproape pompierilor
la acest moment aniversar şi le-a urat tu-
turor ” La Mulți Ani” şi multe realizări
şi pe mai departe.

Înaintări în grad
înainte de termen

Pentru a-şi demonstra
susținerea față de Inspectoratul pen-
tru Situații de Urgență “Someş”  Satu
Mare, Primăria Satu Mare şi Consiliul
Județean au oferit premii în bani pen-
tru cei care s-au remarcat la diferitele

concursuri şi competiții organizate
atât pentru pompierii profesionişti cât
şi pentru cei voluntari.  La rândul lor,
pompierii au oferit autorităților
distincții, embleme şi plachete onori-
fice pentru colaborarea exemplară şi
deschiderea de care au dat dovadă față
de pompieri. Colonelul Dan Gheor-
ghe a mai subliniat că fără ajutorul
acordat de către Consiliul Județean, In-
spectoratul pe care îl conduce nu ar fi
putut să se laude cu o dotare precum
cea pe care o deține în prezent: “Le
mulțumesc insitituțiilor colaboratoare,
avem echipamente şi dotări cum au
puține județe de la noi din țară”. Tot de
Ziua Pompierilor au fost înaintați în
grad, înaintea expirării stagiului
minim, doi ofițeri şi doi subofițeri. Este
vorba de maiorul Aurel Constantin
Ulici, locotenentul Adriana Valentina
Pop,  plutonierul maior Alin Găvrilă şi
plutonierul Olimpiu Flaviu Moiş.

Silvia Spanciu

Recunoştinţă pentru pompierii militari
sătmăreni
8De ziua lor, pompierii sătmăreni au primit premii din partea autorităților județene şi locale

RECUNOȘTINŢĂ. Pompierii, onoraţi de prezenţa autorităţilor judeţene şi locale

Acțiunile organizate cu oca-
zia Zilei Europene fără Maşini au reunit
zeci de sătmăreni. Pasionații de caiac sau
ciclism, dar şi simplii curioşi, împreună
cu ecologiştii au demonstrat că nu ai ne-
apărată nevoie de o maşină pentru a te
deplasa. Agenția pentru Protecția Me-
diului (APM) Satu Mare, în parteneriat
cu Consiliul Județean, Primăria Muni-
cipiului Satu Mare şi Asociația 4 Wilde
Moments a organizat, şi în acest an, o
suită de evenimente prin care şi-au pro-
pus să promoveze în rândul sătmăreni-
lor mijloacele alternative de transport. 

Pentru a demonstra că se
poate ajunge la destinație şi altfel decât
turând motoarele maşinilor, APM a or-
ganizat, sâmbătă dimineața, o plimbare
cu caiacul pe Someş, până la granița cu
Ungaria. Sub atenta supraveghere a
sportivilor profesionişti, printre care şi
Rajmond Molnar, care nu demult s-a
întors din Ungaria cu două medalii de

aur, sătmărenii au pornit spre graniţa cu
Ungaria. Cei care s-au îmbarcat la linia
de pornire au spus că au apreciat iniţia-
tiva organizatorilor şi că, din curiozitate,
au vrut să constate cum se vede oraşul
şi de pe apă. Cei care practică acest sport
de mai multă vreme recunosc că odată
ce ajung pe apă au parte de privelişti de
neuitat. Drumul caiaciştilor i-a dus
până în țara vecină unde îi aşteptau bi-
cicletele cu care aveau să se reîntoarcă în
țară. Pentru că marile metropole au fost
deja cucerite de biciclete, APM şi-a pro-
pus să demonstreze că şi sătmărenii se
pricep la pedalat. Nu a fost vorba doar
de o plimbare prin parcuri sau pe diguri,
bicicliştii au fost provocați, la fel ca şi
caiaciştii, la un concurs care se termina
abia la frontiera țării. 

Și pentru că într-o astfel de
competiție toți participanții sunt
câştigători, înainte de start, caiaciştii de
la 4Wilde Moments au pregătit pentru

biciclişti şi un moment de acrobație pe
Someş. Băieții au arătat că se poate face
surf şi pe curenții de pe Someş şi au de-
monstrat că e nevoie de mult antrena-
ment, ambiție, disciplină şi cunoştere a
râului pentru a nu te răsturna cu
ambarcațiunea uşoară. După ce specta-
colul s-a terminat, bicicliştii au pornit la
drum. Înainte de start, directorul APM,
Elisabeta Bekessy, a declarat că astfel de
acțiuni nu sunt nicidecum unice pentru
instituția pe care o conduce şi că, “ori de
câte ori este posibil, APM organizează
activități care să ducă la conştientizarea
importanței protejării mediului”. Odată
ajunşi la destinație, biciclişti şi caiacişti,
împreună cu autoritățile locale din Un-
garia şi primarul municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, au discutat despre
necesitatea protejării mediului încon-
jurător şi avantajele care pot fi obținute
de comunități prin accesarea fondurilor
europene grație unor proiecte de co-

operare transfrontalieră. Pentru că dru-
mul a fost lung, organizatorii au invitat
toți participanții la o masă câmpenească
în localitatea Vetiş. Pentru a-şi demons-
tra susținerea față de proiectele APM

de protejare a mediului înconjurător,
atât autoritățile locale, cât şi Consiliul
Județean şi-au trimis reprezentanții
pentru a pedala alături de sătmăreni. 

Silvia Spanciu

Au pedalat şi au vâslit până la frontieră
8Cu ocazia Zilei fără maşini, zeci de sătmăreni s-au deplasat cu bicicletele sau cu caiacele

Veteranii, alături de colegii lor mai tineri
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Comemorarea a 142 de ani
de la moartea lui Avram
Iancu a avut loc ieri la

monumentul Crăişorului Mun-
ţilor din municipiul Carei. La
manifestare au fost prezenţi pre-
fectul Eugeniu Avram, preşedin-
tele Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Mircea
Govor, consilierii judeţeni Ioan
Viman, Rodica Maxi, Ioana
Bran, Jozsef Pinter, preşedintele
Organizaţiei Municipale Carei a
PSD, Ioan Oneţ, consilieri locali
careieni şi alţi invitaţi.

Monumentul lui
Iancu, preluat 
de Muzeul Judeţean

Manifestarea a debutat
cu intonarea Imnului de Stat, ur-
mată de tulnicăresele din Iancu-
leşti. În discursul său, prefectul
Eugeniu Avram a pomenit despre

ultima parte a vieţii lui Avram
Iancu. Preşedintele Adrian Ştef a
declarat că Avram Iancu este per-
sonalitatea care a rămas cel mai
adânc întipărită în conştiinţa po-
porului român. Preşedintele Ştef
a declarat că Monumentul lui
Avram Iancu va fi preluat de către
Muzeul Judeţean Satu Mare în ve-
derea reabilitării, la fel ca şi Mo-
numentul Eroului necunoscut.
Preşedintele Adrian Ştef a mai
adăugat că premierul Victor
Ponta va fi prezent pe 25 octom-
brie la manifestările organizate la
Carei cu ocazia Zilei Armatei Ro-
mâne. Practic, aceasta va fi cea de-
a patra vizită pe care şeful
Guvernului României o face în
judeţul Satu Mare în acest an. 

Interesele de grup 
au dezbinat românii

Vicepreşedintele Consi-

liului Judeţean şi preşedinte al
Organizaţiei Judeţene Satu Mare
a PDS, Mircea Govor, a lansat un
apel la unitate la adresa românilor
din zona Careiului. Acesta a
adăugat că partidele româneşti
trebuiau să depună o singură co-
roană, nu mai multe. “Din cauza
intereselor personale şi de grup,
au reuşit unii să dezbine românii
din Ianculeşti, Marna şi Carei”, a
declarat vicepreşedintele Mircea
Govor. Manifestarea a continuat
cu recitaluri de poezii şi cântece
patriotice româneşti, avându-l în
prim-plan pe inimosul interpret
de muzică populară Cristian
Fodor. Apoi, membrii Grupului
folcloric Scărişoara-nouă i-au
poftit la horă pe toţi, răspunzând
prezent atât preşedintele şi vice-
preşedintele Consiliului Jude-
ţean, Adrian Ştef şi Mircea
Govor, cât şi prefectul Eugeniu
Avram.  

SZASZ LORAND

LA 142 DE AnI DE LA MOARTEA SA

Crăişorul Munţilor, aniversat la Carei
8 Monumentul lui Avram Iancu de la Carei va fi preluat de către Consiliul Judeţean

SOLIDARITATE. Autorităţile judeţene au fost alături de careieni

Inimosul interpret de muzică populară Cristian Fodor a încântat audienţa

Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, însoţit de
prefectul Eugeniu Avram şi de vice-
preşedintele Consiliului Judeţean,
Mircea Govor, au efectuat ieri o vi-
zită la Monumentul Ostaşului
Român din Carei. Preşedintele Ştef
a apreciat că reabilitarea monu-
mentului va fi realizată până la în-
ceputul lunii viitoare. Lucrările se
desfăşoară sub stricta coordonare a
conducerii Muzeului Judeţean Satu
Mare. La următoarea aniversare a
Zilei Armatei Române, la Carei
este aşteptat premierul României,
Victor Ponta. 

“Am trecut deja de prima
fază în care monumentul a fost
curățat, iar acum suntem la cea de-
a doua fază în care trebuie să refa-
cem soclul care a fost supus
intemperiilor şi astfel s-a degradat
foarte mult în ultimii ani. Le-am

promis celor din Carei că vom reda
monumentului frumusețea de altă
dată şi asta şi facem. Materialul ne-
cesar refacerii a fost deja livrat şi ur-
mează ca pietrele vechi ale soclului
să fie înlocuite cu unele noi, iar par-
tea de trotuar refăcută. Muzeul
Județean care se ocupă de refacerea
monumentului a dat asigurări că lu-
crările vor fi finalizate cel târziu pe
10 octombrie”, a declarat Adrian
Ştef. 

Directorul adjunct al Mu-
zeului Județean Satu Mare a decla-
rat că au fost comandate deja
pietrele pentru soclu, în jur de
patru metri cubi de travertin de la
Gioagiu, şi se aşteaptă să termine
lucrarea pe 1 octombrie, asta dacă
vremea va ține cu muncitorii. Dar
ca termen limită s-a dat 10 octom-
brie. Oricum, pe 25 octombrie mo-
numentul va fi terminat.

Monumentul Ostaşului Român, pregătit pentru 25 Octombrie
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Organizaţia Judeţeană a
Partidului Liberal Refor-
mator a organizat dumi-

nică o nouă acțiune intitulată
“Împreună pentru fapte bune”.
Evenimentul a avut loc la Muzeul
Judeţean şi a fost dedicat copiilor
care provin din familii care nu au
avut atât de mult noroc şi trebuie
ajutați pentru a nu fi
marginalizați. Membrii PLR, în
frunte cu Marcela Papici şi Dorina
Grunfeld, le-au dăruit copiilor
ghiozdane echipate cu toate cele
necesare pentru ca începutul nou-
lui an şcolar să obţină calificativul
“Foarte bine”. “Toţi copiii din sală
şi care vor fi beneficiarii acţiunii
noastre locuiesc pe strada Ostro-
vului, în blocul CD2 şi sunt copii
începând cu clasa 0 şi terminând
cu clasa a VIII-a. Deci toţi copiii
care locuiesc în blocul CD2. Fie-
care ghiozdean conţine produse în
valoare de 60 de lei. Pentru că
luând peste 100 de ghiozdane şi
pentru că trăim într-o economie
de piaţă totul este negociabil, fie-
care ghiozdan are pe puţin 12 ca-
iete, penar care este dotat cu de
toate, liniare, acuarele, pensule,
bloc de desen şi este adaptat pen-
tru clasa în care este fiecare copil”,
a declarat Marcela Papici. 

Elementul surpriză pen-
tru micuți a constat în faptul că
aceştia au primit carnețele în care,
conform unui îndrumar, vor tre-
bui să îşi treacă toate faptele bune
ce le fac pentru ca de Crăciun
Moşul să îi răsplătească pentru ele.
“Tocmai pentru că am vrut să
creem şi o reacţie civică, comuni-
tară, am complicat puţin acţiunea
şi fiecare copilaş va primi un anga-

jament. Angajamentul este între
PLR şi fiecare copil şi vor primi un
carneţel pe care să scrie fapte bune.
Până de Crăciun copiii îşi vor nota
faptele bune. Au şi un îndrumar de
fapte bune. Vor nota faptele bune
pe care le vor face şi noi vom veri-
fica carneţelele, iar în măsura în
care sunt scrise fapte bune sincere
şi făcute de Crăciun va veni Moşul
la ei”, a completat Marcela Papici.     

Zeci de copii sărmani au pri-
mit rechizite din partea PLR
8 De Crăciun, Moşul PLR le-a promis noi cadouri dacă vor fi cuminţi

societatea profesională de insolvenţă Redresare 
lichidare spRl vinde la licitaţie publică sau ne-

gociere 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.

silvia spanCiu

Poliţiştii de frontieră săt-
măreni din cadrul P.T.F. Petea au
depistat şi indisponibilizat un au-
toturism marca Audi A6, în va-
loare de 43.000 euro, care figura
în bazele de date ca fiind furat din
Norvegia. “În data de 13 septem-
brie a.c., în jurul orei 17.30, în
Punctul de Trecere a Frontierei
Petea, jud. Satu Mare, s-a prezen-
tat pentru control cetățeanul
român Constantin P., de 25 de
ani, domiciliat în jud. Iaşi, condu-
când un autoturism marca Audi
A6, an de fabricației 2013, cu
număr de înmatriculare specific

Norvegiei. La efectuarea
formalităților specifice şi în urma
verificărilor în bazele de date,
polițiştii de frontieră au constatat
faptul că autoturismul în cauză fi-
gura ca fiind furat, alerta fiind in-
trodusă de către autoritățile din
Norvegia, în data de 1 septembrie
2014. Bărbatul a declarat lucrăto-
rilor noştri că nu are cunoştință
despre faptul că autoturismul face
obiectul unei infracțiuni. Maşina,
în valoare de  43.000 de euro, a
fost indisponibilizată la sediul
Poliției de Frontieră până la fina-
lizarea cercetărilor, iar conducăto-

rul auto este acum cercetat pentru
săvârşirea infracțiunii de tăinuire,
conform Codului Penal”, se arată
într-un comunicat de presă remis
de către Inspectoratul Teritorial al
Poliţiei de Frontieră Sighetu Mar-
maţiei.

Ciprian Bâtea

Limuzină furată din Norvegia, depistată la Petea
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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  

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 

m. Kogalniceanu nr. 1

Organizăm
nunţi, botezuri,

aniversări, majorate,
conferinţe, traininguri 

0040-261806185
0040-261806186

hotel-astoria.ro

Meniul zilei 13 lei

Platouri Platouri 
la pachetla pachet
sau sau 
pentrupentru
evenimente evenimente RestaurantRestaurant

La comandă minimă de 15 lei, cu acest
talon beneficiaţi de un desert gratuitTALON DESERT GRATUIT!



SportGazeta de Nord-Vest    

Opinie
Cronica unui eșec
anunțat!
Caransebeș, Jucu, Câmpina…
Două nou promovate și o trupă
comunală de liga a 3-a au bătut
Olimpia în acest început de sezon
și au pus paie pe un vestiar deja
mocnind al galben-albaștrilor. Că
Olimpia, cu un buget estimat la
500000 euro primi de la Consiliul
Judeţean şi Primărie, și cu pretenții
de promovare a ajuns după trei
etape singura din serie fără punct
și fără gol marcat, parcă nici nu
mai miră pe nimeni. În această
situație s-a ajuns după o vară
ciudată cu decizii luate parcă după
zicala ”din greșeală în greșeală spre
victoria finală!”. Mai întâi a venit
înlocuirea cuplului de antrenori
Csik-Bolba. Motivul, chiar dacă n-
a fost spus cu voce tare, ratarea
play-off-ului. Ne așteptam ca la
echipă să vină un alt cuplu de
tehnicieni sătmăreni, gen Ritli,
Nastai, Fabian sau să se aleagă vari-
anta unui tehnician cu CV. Ei bine
la Olimpia a fost preferat Cosmin
Bodea. un tehnician nimerit la
Satu Mare ca musca-n lapte și  care
a venit de unul singur fără staff pro-
priu! Doar că și Bodea s-a trezit cu
trei jucători scumpi aduși în lot
înaintea lui… Apostu, Laso și
Neagu. Ori un lucru e clar, dacă tot
aduci antrenor nou măcar lasă-l să-
și facă lotul și apoi cere-i rezultate!
Telenovela a continuat. Bodea nu a
fost mulțumit de cei trei și până la
urmă s-a renunțat la Neagu, poate
singurul care te putea ajuta, acum
când n-ai soluții pe banda stângă.
În rest, Apostu și Laso... ”masă
moartă”. A urmat cantonamentul
de la Poiana Brașov unde Oli s-a
dus cu un lot pentru ca până să
înceapă campionatul să ne trezim
cu alte noutăți… venite nepregătite.
Ca să nu mai vorbim de unele com-
promisuri care n-au nimic a face cu
performanța făcute în cantona-
ment cu unii jucători. În plus,
Bodea surprinde pe toată lumea,
joacă amicale doar cu adversari
modești și, culmea, cu o săptămână
înaintea primei etape nu are în pro-
gram niciun meci de pregătire! La
toate mai adăugăm și episodul
Brata. un jucător pentru care, la
drept vorbind, puteam renunța fără
regrete la cuplul Apostu-Laso! Dar
Brata, după ce s-a antrenat toată
vara cu Olimpia a preferat să
rămână la Pandurii II. De ce? Bună
întrebare. La ce am văzut până
acum din noile achiziții singurul
care pare a-și merita banii e cadetul
Bic de la FC Bihor. Și uite așa din
eroare-n eroare s-a ajuns ca Olimpia
cu, cel puțin teoretic, un lot mult
mai valoros ca anul trecut să joace
fără vlagă la Caransebeș și să ia
bătaie în fața unei echipe revenite
după 30 de ani în liga a 2-a. Să te
elimine JuCu în Cupa României,
o echipă ce a jucat pentru o bere și-
o pizza și, bomboana pe colivă, să
pierzi la Câmpina în fața unei
echipe la care sătmăreanul Zsiga
pare a avea o relansare a carierei.
Sincer, deja ne e teamă de meciul de
sâmbătă. La Satu Mare vine o altă
comună… Pâncota! E clar că treaba
cu găleata cu gheață nu a trezit pe
nimeni la Olimpia. E nevoie de un
alt șoc… De o schimbare. În primul
rând de mentalitate. Și de o revenire
la dăruirea și răutatea de anul trecut.
Când nu era un joc spectaculos dar
parcă echipa juca cu sufletul. Cu su-
fletul de sătmărean! Și avea rezul-
tate și 5000 de sătmăreni în
tribună. Hai Oli!
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Mult așteptata revenire a
Olimpiei nu s-a produs
nici la Câmpina. Galben-

albaștrii au pierdut și al doilea meci
din campionat și au ajuns la coada
clasamentului în serie.

Fortuna a început în forţă
meciul cu sătmărenii, hotărâtă parcă să
tranşeze cât mai rapid disputa. Şi le-a
reuşit stratagema elevilor lui Stăncioiu,
care au deschis rapid scorul prin Vali
Munteanu, după ce a transformat o
lovitură de pedeapsă, pe care tot el o
obţinuse, după o cursă impetuoasă pe
partea stângă de peste 60 metri. 

Apoi, în minutul 27,
jucătorii Fortunei şi-au dublat avanta-
jul, după o fază superbă finalizată de
Chipirliu, cu Zsiga în rol de coautor.
La 2-0, Fortuna a redus considerabil
turaţia motoarelor, permiţând
oaspeţilor să devină tot mai periculoşi
în faţa porţii lui Iustin Popescu. De al-
tfel, Bujor şi Boştină au ratat două
ocazii cât roata carului.Și în loc de 1-1
s-a făcut 2-0 .

La pauză, Stăncioiu a făcut o
serie de modificări, inclusiv în an-
grenajul tactic, readucându-l pe Bog-
dan Şandru în centrul defensivei şi
coborându-l pe Cioinac în faţa liniei
de apărare. În plus, Fortuna a încercat
(şi reuşit) "îngheţarea" jocului, astfel că

repriza secundă nu s-a mai întâmplat
aproape nimic... De altfel, primul şut
pe spaţiul porţii în repriza secundă l-
am consemnat în minutul 82, atunci
când Vali Munteanu a avut o cursă de

peste 70 metri şi a şutat periculos, dar
portarul sătmărenilor a respins în cor-
ner, la o acţiune la care spectatorii au
aplaudat cu generozitate frumuseţea
fazei.

În rest, Olimpia a dezamăgit,
din nou , și a punctat la Câmpina doar
la capitolul nervi. Cu Bodea zmeu
doar în duelurile verbale cu arbitra
Teodora Albon și apoi la conferința de
presă.

Olimpia joacă sâmbătă
primul meci acasă din actualul sezon,
cu Șoimii Pâncota. Măcar pe ăștia să-i
batem….

FlOrin MureşAn

LIGA A 2-A: FORTuNA CâMPINA - OLIMPIA SATu MARE 2-0

Alo! Batem și noi pe cineva?
8Elevii lui Bodea au ajuns pe ultimul loc, fără punct și fără gol marcat după trei
etape

SOMEŞuL OAR - SCHwABEN CăMIN 5-1
Meci frumos umbrit de incidentele de la final
8Jucătorii celor două echipe s-au îmbrâncit şi înjurat după terminarea partidei

În cadrul etapei a patra din
Liga a IV-a Elite un meci interesant,
un derby s-a disputat sâmbătă pe sta-
dionul Someşul, între Oar şi
Schwaben Cămin. Oaspeţii de
sâmbătă au avut moralul ridicat,
având în vedere că în ultimele meci-
uri au pus probleme serioase celor de
la Oar.

Startul primei părţi i-a avut
în atac pe jucătorii gazdă, care în
minutul şapte au ratat o ocazie
monumentală prin Marinaş, noua
achiziţie a formaţiei din Oar. La faza
imediat următoare, Kodos profită de
o nesincronizare în defensiva gazde-
lor şi deschide scorul pentru Cămin.

Elevii lui Alex Botoş şi Ist-
van Nagy se trezesc rapid din
amorţeală, iar în minutele 12 şi 17,
fostul atacant al Someşului Satu
Mare, Petcuţ reuşeşte dubla şi aduce

Oarul în avantaj. Până la pauză,
Marinaş de două ori, Botoş cu un şut
în bară şi Ţineghe au ratat de puţin
ţinta. La revenirea de la cabine
Marinaş reuşeşte în cele din urmă să
marcheze, în minutul 50 cu un lob
frumos peste portarul Lobonţ. Peste
alte cinci minute Dani Botoş
finalizează incursiunea din banda
dreaptă şi tabela arăta 4-1. În minutul
56 Marinaş este faultat în suprafaţa
de pedeapsă iar arbitrul Szabolcs Ko-
vacs dictează penalty. Imi Nagy
execută şi înscrie, însă reuşita a fost
anulată şi s-a cerut repetarea acesteia.
A doua oară Lobonţ a ghicit colţul
şi a respins departe de poarta sa o
minge pe care scria “gol“.

După ocaziile aceluiaşi
Ţineghe, Cădar şi Kirner, Mezei
stabileşte scorul final Someşul Oar -
Schwaben Cămin 5-1, în minutul

75.
Incidente după
fluierul final

Din păcate, partida, care a
fost una frumoasă, a fost umbrită de
incidentele de la finalul meciului.
Probabil încărcătura şi nervii şi-au
spus cuvântul, cert este că s-a creat o
busculadă pe terenul de joc, unde cu
siguranţă s-au aruncat cuvinte grele,
au avut loc îmbrânceli şi schimburi
dure de replici, fără însă ca vreun
jucător să fie lovit sau tamponat se-
rios. Pe când s-a crezut că spiritele s-
au calmat, pe tunelul de intrare la
vestiare conflictul s-a reaprins din
nou, dar fără a exista mai mult decât
schimburi de replici cu
tentăxenofobă, pe care nu le putem
reproduce. Oficialii celor două
echipe şi cei delegaţi pentru a oficia

acest joc au văzut ceea ce s-a întâm-
plat, totul a fost consemnat în rapor-
tul de joc, urmând ca membrii
Comisiei de Disciplină să analizeze
şi să sancţioneze vinovaţii. Din
păcate mai trebuie să relatăm un as-
pect văzut de noi în ultimele minute
ale partidei. Jucătorul cu numărul 14
pe tricou, R. Lehoczki, care a fost
trecut pe raportul de joc abia la fi-
nalul partidei, a arătat semne ob-
scene către tribună. Apostrofat serios
de câţiva spectatori mai nervoşi,
acesta şi-a ridicat tureacul stâng al
şortului şi le-a prezentat acelor spec-
tatori “organul“ din dotare. Acest
lucru “hazliu“ ne duce cu gândul la
Ioan Andone, pe atunci jucător la
Dinamo, care a făcut acelaşi gest
către tribuna unde se afla Valentin
Ceauşescu.

Daniel Chiorean

Cosmin Bodea aruncă pisica
în ograda conducerii!
"Este nepermisă uşurinţa cu
care facem cadouri echipelor
adverse.  Din păcate, plătim
greşelile de la nivelul conducerii
şi până la nivelul jucătorilor,
pentru că toată lumea a spus că
în primele două deplasări vom
face maximum de puncte, pen-
tru că întâlnim două nou pro-
movate. Meciurile nu se câştigă
dinainte, intrând cu nasul pe
sus pe teren, ci este nevoie de
multă, foarte multă muncă.

Meciul de astăzi l-am început
practic de la 0-1, după ce
jucătorul nostru şi-a talonat ad-
versarul 60 metri şi l-a faultat în
careu! Nu se poate aşa ceva! Au
fost multe greşeli individuale şi
trebuie rapid să ne revenim. Nu
ştiu dacă se pune problema unui
pericol iminent al postului
meu. Totuşi, de abia au trecut 3
etape în care noi am jucat doar
două meciuri, ambele în de-
plasare. Important este să
identificăm problemele şi să le
rezolvăm!"

Florin Stăncioiu, antrenor For-
tuna Poiana Câmpina: "Am
câştigat 3 meciuri în 7 zile!"
"Sunt foarte bucuros pentru jucători
şi pentru echipa noastră că am reuşit
să trecem peste o săptămână grea, în
care am jucat 3 meciuri foarte im-
portante în numai 7 zile, inclusiv cu
o deplasare foarte lungă la Oradea,
şi am câştigat toate cele trei meciuri,
cele două din campionat şi partida
din Cupa României. Dincolo de bu-
curia acestei frumoase victorii, m-a
bucurat că jucătorii au înţeles şi apli-
cat ceea ce le-am transmis din punct
de vedere tactic, iar după 2-0 nu ne-
am mai aventurat în ofensivă, ci am

preferat să închidem jocul şi să ne
conservăm avantajul. Am ales
această variantă şi pentru că în
repriza secundă apăruse şi oboseală
după cele 3 meciuri în 7 zile. De
asemenea, mă bucură că echipa în-
cepe să devină o adevărată familie,
că am reuşit în aceste prime jocuri
oficiale să rulez 22 din cei 24 de
jucători din lot, şi îmi doresc să am
şi în continuare inspiraţia de a intro-
duce cei mai buni 11 din cei 24 de
jucători. Nu este deloc uşor, pentru
că - din fericire - avem un lot foarte
bun, un colectiv unit, care poate face
cu adevărat performanţă".

Sursa sportcampina.ro

Marcatori: V. Munteanu 4-11m,
Chipirliu 27.
Fortuna: I. Popescu - Dobrosavlevici,
M. Marin (cpt), Crişan (46 Damian),
Şandru - Cioinac, Minciună - Hon-
ciu, V. Munteanu, Zsiga (60 Velici) -
Chipirliu (80 Antohi). Rezerve neu-
tilizate: Gârlea - Aldea, Năstase,
Buhuşi. Antrenor: Florin Stăncioiu.
Olimpia: I. Anca - D. Muntean,
Bălău, Heil, Iuhas (cpt) - Gavrilescu,
Svarczkopf, Villand (57 Laso Maxim-
iliano; 78 Faur), Bic - Bujor, Boştină
(74 Apostu). Rezerve neutilizate: Şuta
- Burlacu, Mureşan, Micaş. Antrenor:
Cosmin Bodea.
Cartonaşe galbene: Antohi 84 - Vil-
land 26, Iuhas 50, Svarczkopf 57.
Arbitri: Teodora Albon (Cluj-
Napoca) - Petruţa Iugulescu
(Târgovişte), Andra Hiticaş (Cluj-
Napoca) - Alexandru Filip
(Târgovişte).
Observatori: Liviu Seceanu (Galaţi)
- pentru arbitiraj, Daniel Scânteie
(Bacău) - pentru joc.

Declaraţii după joc
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Premier League
Gardoş, la meciul de
debut
Veste bună venită sâmbătă din
Premier League. sătmăreanul
Florin Gardoş, transferat de la
steaua la southampton, a debu-
tat la noua sa echipă. Fundaşul
nostru a intrat pe teren în minu-
tul 88 al meciului cu Newcastle,
moment în care scorul a fost 3-0
pentru formaţia sa. aproximativ
o lună a trecut de când Florin
Gardoş s-a transferat în anglia.
Însă antrenorul a considerat că
are nevoie de o perioadă de aco-
modare, în plus nu a fost apt fizic
100% şi de aceea a debutat abia
acum la “sfinţi“. echipa sa a
câştigat în cele din urmă cu 4-0
în faţa celor de la Newcastle.

Handbal
Start în noul sezon al
Diviziei A
după o pregătire de mai bine de o
lună şi o serie de meciuri amicale,
handbaliştii de la csM satu Mare
iau startul în noul sezon al diviziei
a. etapa s-a desfăşurat în week-end,
însă adversarii echipei sătmărene,
handbaliştii de la Universitatea cluj
au cerut ca meciul să fie amânat pen-
tru azi la ora 17.30. delegaţia
sătmăreană va porni azi la drum şi
din câte se pare tot lotul este valid.
antrenorul Istrate se poate baza pe
cioroiu, Pogyină, cătălin cotoi –
portari, Ioan Mureşan, Ioan Moraru,
cristi Jurj, Raul Pop, Florin Mateş,
sergiu Varga, Janos Olah, Klaus
Ungvar, Mircea santeiu, Marian cli-
pea, adrian cristescu, axinia elvis.
Partida va fi arbitrată de cuplul
bistriţean chiriac/Vlaşa. csM a în-
tâlnit de două ori în această pauză
competiţională formaţia din cluj,
reuşind o remiză şi o victorie în faţa
ardelenilor. Vă reamintim faptul că
primul meci pe care csM îl va dis-
puta pe teren propriu este programat
pentru 20 septembrie împotriva
Universității craiova.
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Două zile de foc, o reuşită pe
cinste, marca ACR
8Patru competiţii într-una singură au fost organizate în week-end la satu Mare

onouă reuşită marca aCr
Satu Mare a avut loc la
sfârşitul săptămânii care

s-a încheiat. alături de CS auto-
Karting rider’s şi Primăria Satu
Mare, directorul David Seletye a
mai bifat un eveniment automo-
bilistic de o mare importanţă.

În week-end s-a
desfăşurat cea de-a 18-a ediţie a
cec ORI cUP, cu două etape -
una de zi şi una de noapte, dar şi
cupa someş-Oaş ajunsă la ediţia
jubiliară, a 30-a, respectiv cupa
satu Mare şi cupa acR-Rider’s.

În concurs s-au înscris
21 de echipaje şi doi piloţi, în
total 23 de maşini la start din
Brăila, timişoara, Zalău, satu
Mare, Polonia, cehia, Ungaria şi
slovacia. totalul etapelor a fost
de opt, patru de orientare şi tot
atâtea de îndemânare, trei dintre
ele având loc la Poligonul acR
şi pe Bulevardul transilvania.

Festivitatea de premiere
a avut loc sâmbătă seara târziu,
când cei mai buni au primit din
partea organizatorilor, cupe,
diplome şi premii.

Organizare ireproşabilă,
fără accidente, iar la final, toţi
cei prezenţi şi-au strâns mâna, au
ciocnit câte un pahar şi au

promis că vor veni şi anul viitor
la satu Mare.

În continuare vă
prezentăm câştigătorii pe cate-
gorii:
- Cupa Satu Mare (cuprinzând
toţi cei 23 de piloţi la în-
demânare)
1.stecka Florin (satu Mare,
BMW), 2.teuşan tudor (satu
Mare,tico), 3.Norbert Kuzniak
(Polonia, Renault clio).

- “Cupa aCr-rider’s”
(cuprinzând doar echipajele
din românia la orientare)
1.căpităneanu Nelu – Nemţanu
Valentin (Brăila), 2.Kiss Berta-
lan cristian – colciar adina
(satu Mare), 3.teuşan tudor –
Şipoş cezar (satu Mare).
- “Cupa Someş-oaş”
(cuprinzând cei 12 români
înscrişi la îndemânare)
1.stecka Florin (satu Mare), 2

teuşan tudor (satu Mare),
3.Giurisici Marius (timişoara).
- “Campionatul est european
- CeC ori CUP”
(cuprinzând cele 13 echipaje
înscrise în Campionatul euro-
pean la îndemânare)
1.Norbert Kuzniak (Polonia,
Renault clio), 2.Magdolen
Roman (slovacia, skoda), 3.
Giurisici Marius (timişoara,
Mitsubishi).

Daniel Chiorean

Week-end plin pentru
spadasinii sătmăreni. La craiova s-
a desfăşurat campionatul Naţional
de spadă juniori, iar la Gyor, prima
etapă din cadrul circuitului euro-
pean de cadeţi.

sâmbătă a avut loc la
craiova proba feminină pe echipe.
au reprezentat cs satu Mare
teodora coste, csilla Nagy,
amarillisu Pallai și Melany şi au
făcut-o cu brio. având în vedere
diferenţa de vârstă dintre ele şi cele-
lalte competitoare, medalia de
bronz este una foarte preţioasă.

Pe tabloul de opt cs a

câştigat cu 45-38 în faţa echipei se-
cunde a LPs-ului craiovean. În
semifinale, elevele lui Francisc
csiszar şi Lehel Nagy au pierdut
duelul cu prima echipă a celor de la
LPs craiova, 27-45. În finala pen-
tru locul trei cs satu Mare a dis-
pus de csa steaua cu 45-38,
adjudecându-şi bronzul.

În schimb, sătmăreanca
amalia tătăran a obţinut aurul cu
noua sa echipă, dinamo, care a în-
vins LPs craiova cu 45-43.

În cadrul primei etape a
circuitului european de cadeți la
floretă feminin și masculin, se-

zonul 2014-2015, România a fost
prezentă la acest concurs cu o
delegație formată din 20 de
sportivi. cele mai bune rezultate
au fost obținute însă de sătmărenii
de la cs. astfel Benjamin Bodo s-
a clasat pe locul 11, iar alexandra
Lazin pe locul 24. Rezultatele
sătmărenilor sunt următoarele:
- Floretă masculin: Benjamin Bodo
– locul 11, edwin Pop – locul 160.
au participat 216 sportivi.
- Floretă feminin: alexandra Lazin
– locul 24, andrea Potor – locul
113, adriana haidu – locul 119.

Dan C.

sPadă
Bronz pentru CS Satu Mare la Craiova

timp de câteva zile,
karateka de la cluburile importante
de profil din satu Mare s-au adunat
pentru o pregătire centralizată care
s-a încheiat ieri la sala de sport a
Liceului Forestier. sportivii care au
participat la acest cantonament au
fost de la secţia de karate de la csM
satu Mare (antrenori Florin
curileac şi Mihai hanga), cs Zan-
shin (Florin Mihali Bălăcescu),
Yakuza (Robert soos şi attila csa-
tari), cs Bushido (andras Balogh)

şi Karate Nord Vest (cristian Bel-
ega).

În total peste 120 de
karateka, de la copii şi până la seniori
au primit lecţii de la Mihai hanga,
orădeanul care este antrenor federal
dar şi coordonator la csM. Nu mai
puţin de patru antrenamente pe zi
au avut de îndurat sportivii, care însă
au acumulat sau învăţat lucruri noi
pentru competiţiile ce vor veni. În
plus, din partea sponsorilor, toată
lumea a primit cadouri şi multe dul-

ciuri.
cantonamentul a

reprezentat o bună pregătire în ved-
erea participării la campionatul
Mondial din Polonia, de la szecszin,
din perioada 12-15 octombrie.
acest cantonament nu ar fi putut
avea loc fără sponsorii Muller şi Pri-
etenii, Polipol Foieni, arca satu
Mare şi Folda security, dar şi a con-
ducerii csM-ului şi a Primăriei satu
Mare.

Daniel D.

KaRate
Peste 120 de sportivi în cantonament

Baschetbalistele de la csM
satu Mare şi-au încheiat evoluţiile din
cadrul turneului amical de la timişoara.
au fost două meciuri în care gruparea
sătmăreană a întâlnit din nou vicecam-
pioana IcIM arad şi formaţia gazdă,
BcM timişoara. În primul meci,
arădencele au dominat jocul de la un capăt
la celălalt, chiar dacă primul sfert a fost
unul echilibrat, 23-21 pentru IcIM. al
doilea sfert a fost acontat tot de arădence,
34-21, iar după pauza mare, sfertul trei s-
a încheiat la egalitate, 17-17. Ultimul a
însemnat şi o cădere a echipei sătmărene,

care a cedat cu 21-13. scor final 95-72 şi
IcIM se impune pentru a doua oară în
două zile în faţa csM-ului sătmărean. a
urmat partida cu timişorencele, pierdută
cu 78-72. sătmărencele au câștigat doar
primul sfert cu 22-15, pentru ca
următoarele t rei să le piardă cu 15-8, 22-
21, 26-21. cea mai bună marcatoare de la
csM a fost americanca toccara Ross cu
22 de puncte. aşadar, csM nu a înregis-
trat nici o victorie în meciurile amicale,
bilanţul fiind de trei meciuri şi trei înfrân-
geri.

Daniel C.

Baschet
CSM, fără victorie în turneul
de la Timişoara



SOCIETĂŢI

l Vând proiect deosebit, cu toate vizele la zi
şi casă cu mansardă imediat ocupabilă. 0745-
855032.

OFERTE DE SERVICIU

l SC Bautechnik caută muncitori necalifi-
caţi, din zona Careiului. Telefon: 0745655483.
l Caut o femeie care să se ocupe de spălatul
şi de călcatul hainelor. Informaţii suplimentare
la telefon 0261730102. 
l Fac menaj, călcat, mâncare, de 3 ori pe săp-
tămână la o familie de vârstnici. Telefon 0261-
730021.

CERERI DE SERVICIU

l Tânăr, caut loc de muncă, orice fel. Telefon
0743-365114.

MATRIMONIALE

l Tânăr, 1,65, 55 kg, fără vicii, caut domni-
şoară fără obligaţii, până la 40 ani, pentru prie-
tenie eventual căsătorie. 0742-589448,
0257-535497.
l Pensionară caut partener. Telefon
0757856349.

DIVERSE

l CURSURI calificare 60 meserii: construc-
ţii, electricieni auto, înfrumuseţare, alimentaţie,
turism, ISCIR, SSM, PSI, mediu, agent securi-
tate. www.fundatiaapt.ro; 0784-238730, 0744-
437105.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Duc-aduc persoane în Germania-Austria.
Telefon: 0743132885.
l Aeroport Budapesta, excursii, delegaţii. Te-
lefon 0741-921789, 0770-592195.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balas-
tru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier, orice,
la cererea clientului. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Transport marfă, efectuăm mutări la 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, Li-
sabona. 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 străinătate.
Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5 t,
în Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-
450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Repar calculatoare, instalaţii, montare, cu-
răţare de viruşi. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clien-
tului. Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
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, fotografiez, nunţi, botezuri etc. la
preţ corect.Telefon  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 dimensiuni
de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la domi-
ciliul clientului  Telefon  0743889102.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic
+ parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personali-
zate 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. Pro-
fesionalism, 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, coper-
tine din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii
sanitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Tel
0757-327765, 0721-290955, 0770-914478.

l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi fo-
tografii pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici preţuri.
Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugrăveli,
faianţări, parchetat, la preţuri negociabile. Te-
lefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefonie
+ depanări calculatoare, configurare internet,
rutere, imprimante, scanere şi la domiciliu. Te-
lefon 0771-241880.

TERENURI

l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str.
Odoreului, cu utilităţi. Telefon 0744-252824.
l Vând teren intravilan str. Dorobanţilor,
zona Lucian Blaga, 2 parcele a câte 8,50 ari, uti-
lităţi: apă, gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100
euro/ar, negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front, par-
celă loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent, Pău-
leşti. Preţ - 1.200 euro/ar, negociabil. Telefon
0747-907020.
l Vând 5 ari de grădină, căsuţă cu mansardă,
terasă, pivniţă şi pomi fructiferi în Bercu Roşu.
Telefon 0261734972.
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. Te-
lefon 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 drumul
principal spre Vama Petea de 22 m. Curent şi
apă pe teren, întabulat pe persoană fizică. Ideal
pentru loc de casă sau hale industriale. Preţ 25
000 euro, negociabil. Telefon 0742-830706.
l Vând locuri de casă pe str. Căprioarei. Te-
lefon 0740-634814.
l Vând grădină cca 650 mp, str. Victoriei din
Bercu Roşu - zona ştrand, preţ informativ -
1600 euro/ar, negociabil. 0361-420692, 0770-
643951.
l Vând loc de casă 5 ari, Holiday 3, zonă li-
niştită, apă, gaz, curent, cu PUZ, 12.000 euro.
0745-253025.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate
utilităţile, la strada principală în Vetiş, după
Unicarm, 30.000 euro. 0770-635485, 0732-
116825.
l Vând 1 ha teren arabil intravilan şi 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 - Drumul
Careiului, cu pomi fructiferi. Telefon 0745-
039506.
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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. 

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 euro;
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, functio-
nal: Parter: magazie, bar, grup sanitar, hol,
casa scarii si etaj: sala de consumatie, bucata-
rie, grup sanitar, suprafata utila totala:
192,72 mp, 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 juri-
dic 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 Statu-
lui Român, 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 tere-
nului aflat in proprietatea Statului Român la
pretul de strigare de 75.000 euro.
Paleti din lemn euro si non-euro

Cuier mare patinat, pret de strigare 505 lei
Cuier mic patinat, pret de strigare  418 lei
Bufet vitrina patinat (4 usi) patinat, pret de
strigare 923 lei
Bufet vitrina (3 usi) patinat, pret de strigare
721 lei
Comoda TV mica patinată, pret de strigare
273 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, pret de strigare 23.485,50 lei.
•     Casa de marcat
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
�     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 (km 9), 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 Ne-
gresti Oas, cadastral: 89/14 Su=44,32 mp,
pret de strigare 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 recon-
versia 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 euro
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 bar-
bati  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 por-
nire 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
stoc echipamente, piese pentru calculatoare
si periferice IT, pret de strigare 1554 euro
stoc articole confectii pentru femei, barbati
si copii (noi si uzate), preţ de strigare 3459
lei 

Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si
imobile menţionate mai sus vor avea loc, de
regula, 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
publică 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 adjude-
carii bunurilor. 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu in-
clud TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor
depune la lichidator până în ziua şi ora sta-
bilită pentru vânzare, certificatul de înmatri-
culare, actul constitutiv, declaratia ca nu se
afla in insolventa şi împuternicirea societăţii
ofertante 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
acestor 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

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

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

Lansez porumbei albi la nunţi sau alte eve-
nimente. Telefon 0742-784765, 0723-
969946.

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

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

Familie din Germania caută
personal/femeie pentru menaj 

(curăţenie şi călcat, fără atribuţii de bucătărie) pe termen lung.

Costurile de transport, cazare şi întreţinere sunt suportate de
angajator. Nu sunt necesare cunoştinţe de limba germană.

Salariul lunar este 300 euro.

Date de contact: jeana. kugelmeier@netcologne. de. Tel. 0049-
2203-85455 după ora 18:00.

S.C. TROTA România S.R.L. organizează, vineri 19/09/2014, la biroul Trota
din str. Baladei 2A, Cluj, interviuri în vederea selecţionării de tineri şoferi profe-
sionişti cu categoriile C + E, cu cel puţin 2 ani de experienţă demonstrabilă pe ca-
mion articulat (cap tractor cu semiremorcă), cunoscut şi ca TIR. Se lucrează numai
în echipaj, pentru efectuarea de transporturi frigorifice în Comunitatea Euro-
peană. După fiecare 2 luni pe comunitate, se dă o săptămână de concediu, firma
asigurând transportul cu avionul, dus şi întors. Se asigură un fix între salariul de
bază şi diurne, care depinde de categoria profesională şi de vechimea în firmă. So-
licitanţii ce vor fi selectaţi după interviu vor susţine o probă practică pentru a se
evalua capacitatea profesională, cu un camion încărcat şi cutie de viteze manuală.
Informaţii despre locul şi ora interviului, la tel. 0740295418, numai după trimi-
terea unui CV şi copii de pe documentele de mai jos, la soferitir@trota.ro
•Buletin
•Pasaport
•Permis de conducere
•Cartela tahograf
•Atestat de marfá
•Caziere judiciar si auto
•Caracterizare de la ultimul loc de muncá
A se abţine toţi cei care nu întrunesc condiţiile mai sus arătate.

Societatea profesională de insolvenţă INSOLV EXPERT SPRL
cu sediul în Satu Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, înscrisă în registrul societăţilor pro-

fesionale al UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu CIF RO 21034359, în calitate de lichi-
dator judiciar, numită de Tribunalul Satu Mare, anunţă vânzarea la licitaţie publică sau la
negociere directă a următoarelor bunuri aflate în patrimoniul următoarelor societăţi co-

merciale debitoare:

Vând teren 10.5 ari în spate la PRACTI-
KER, front 26 metri. Tel: 0744852285.
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l Vând grădină cu cabană din cărămidă, 10
ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, 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 grădină în Bercu Roşu, 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-Păltiniş, din Satu
Mare. Telefon 0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga (str.
Zefirului), 5.500 euro/ar negociabil. Telefon
0743-557599, 0726-677338.

GARSONIERE

l Vând garsonieră Ostrovului, etaj I, cu bal-
con mare, nerenovată, 12.000 euro. 0745-
253025.
l Vând apartament cu 1 cameră, zonă bună,
Cloşca 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 parter, Solida-
rităţii, 17.000 euro, negociabil. 0743-509340.
l Vând urgent apartament 2 camere, bloc cu
acoperiş, centrul vechi, str. Corvinilor 32. Te-
lefon 0745-325900.
l Vând apartament 2 camere semicentral,
etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000
euro. Urgent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament 2 camere, 60 mp, tip
Carpaţi II, situat în M 17, etaj IV, finisat, vană
cu hidromasaj, uşi noi, aer condiţionat, acope-
riş, beci, preţ - 32.000 euro, negociabil. Telefon
0745-381438.
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. Cloşca. 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 maşina, etaj
I. Telefon 0740-148776.
l Vând apartament 2 camere, 50 mp, pe str.
Botizului, preţ informativ - 20.000 euro. 0757-
521222.
l Vând apartament 2 camere din cărămidă,
pe Mirceşti. 0753-027218.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament cu 2 camere la parter pe
Cloşca. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de
55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semi-
decomandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş.
Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, microcentrală, faianţat, gresiat,
etaj III, la preţul de 19.500 euro. str. Aleea
Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et.
2, mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la
5 minute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean,
accept şi Programul “Prima Casă”, fără inter-
mediari. Informaţii telefon 0757-349690,
toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş 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 la etajul I, pe
strada Botizului, semidecomandat, din cără-
midă, bucătărie mare, faianţată şi gresiată, că-
mară, debara, hol, baie, cu încălzire centrală pe
gaz, cu finisaje moderne, geamuri termopan,
parchet nou, izolat în exterior şi parţial în inte-
rior şi garaj autorizat din plăci de beton. Telefon
0722-508613.
l Vând apartament 3 camere, etajul 4, cu
acoperiş, 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 Roşu.
Preţ 70.000 euro negociabil. Telefon:
0742763592
l Vând apartament 3 camere semi-decoman-
dat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ informativ
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 acoperiş.
Telefon 0740-634814.
l Vând apartament 3 camere decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Carpaţi
II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat, etaj
III, semicentral, mobilat complet, în asociaţie,
loc de parcare, 53.000 euro. 0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat
şi 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! (ac-
cept şi schimb cu apartament cu 2 camere, plus
diferenţă), Tel. 0751-796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în Carpaţi
II, etajul 2, 3 balcoane, 2 bai decomandate, cu
parchet/gresie/termopane/beci şi centrală ter-
mincă. Suprafaţa totala 110 mp. Preţ 49.999
euro. Informaţii la telefon 0753532642
l Vând apartament cu 4 camere în Micro 17.
Informaţii la telefon : 0751149372
l Vând ap cu 4 camere în Micro 17 pe Inde-
pendenţei, 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 sau schimb cu garsonieră confort
sporit căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie,
baie (apă, curent), situată lângă ştrand. Telefon
0770-467713.
l Vând casă cu 3,60 ari teren. Telefon 0261-
730021, 0743-989352.
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 2 în curte, pe str. Corvinilor,
compusă din 2 camere, bucătărie şi baie. Tele-
fon 0744-792284.
l Vând/schimb casă cu curte, intrare cu ma-
şina, 120 mp construcţie, total 3,5 ari, cu apar-
tament. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară
alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate
utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-
429973, 0741-344612.
l Vând casă cu mansardă, toate utilităţile,
imediat ocupabilă, teren aferent 0,50 ha. Tele-
fon 0745-855032.
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 ştrand
termal), casă cu etaj, 3 camere, 2 bucătării, 2 băi,
2 terase + 1 casă cu 2 camere şi garaj + 8 ari gră-
dină. Preţ - 91.000 euro sau jumătate din pro-
prietate 46.000 euro. Telefon 0741-120883.
l Vând casă. 0752-685514.
l Vând casă - 100 mp, curte şi 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. Telefon
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 oraş,
în zona de vile, cu utilităţi: o casă de locuit
nouă, cu mansardă, jos living, bucătărie, baie, o
terasă mare, sus două camere, două balcoane, cu
5 ari teren, la 36.000 euro; legat de aceasta, o
cabană din lemn cu mansardă, blacon jos şi zi-
dită în interior, cămară de lemne, coteţ de porci
şi 5 ari teren la 21.000 euro şi legat de acesta, 12
ari loc de casă cu 33 m front sau 2 parcele la 6
arii/ buc. la 1550 euro/arie, toate împreună sau
pe bucăţi sau la schimb cu apartament sau alte
variante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, 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 Vând casă 2 camere, 10 ari teren în Carei,
24.000 euro, negociabil. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie spaţiu comercial în Carei
(apă-gaz-baie). Telefon: 0746476885.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotările în Carei, zonă circulată. Tele-
fon: 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 co-
merciale, 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, su-
prafaţă 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”, eta-
jul III, nedecomandat - stare foarte bună. Do-
tări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Relaţii 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 nelocuibilă cu bucătărie de vară
şi şură în satul Ruşeni (7 km distanta de Satu
Mare). Suprafaţă totală 60 ari. Pret 30.000 euro.
Telefon 0745-253025
l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de
teren. Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu
Mic nr. 154. Tel. 0742-524606, 0261-726181.
l Vând loc de casă, zonă bună, comuna Hal-
meu. Telefon 0742-481793.
l Vând casă cărămidă Eriu Sâncrai, nr.281,
3 camere mobilate, bucătărie, baie, living, hol,
cămară, bucătărie de vara, spais, beci, grajd,
şură, 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 şi 5 h de teren arabil. Preţ 40.000 euro
negociabil.Telefon 0742464113
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 Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în
comuna Moftinu-Mic, jud.Satu-Mare. Telefon:
0744564152
l Vând casă cu grădină şi anexe şi pomi fruc-
tiferi la 10 km de oraş; loc de casă 30 ari, la
şosea. Telefon 0755-401594, 0770-912484.
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 Su-
catar şi are o suprafaţă de 5.800 mp. Tel.
0741094163.

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), suprafata 395
mp toate utilităţile (apa, gaz, canalizare, ener-
gie 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 construită totala de 2.563 mp si
teren aferent pe str. Careiului nr. 160 la pretul
de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (Birouri) si De-
pozit (Sopron inchis din lemn) terenul in su-
prafata de 1.625 mp, proprietate a SC Via
Vital SRL, situata in loc.Satu Mare, str. Care-
iului, nr.160, jud.Satu Mare si este intabulata
in CF 47.469 Satu Mare sub nr.top. 6.506/1/f
si 6.506/1/h + CF 155.829 Satu Mare sub
nr.top. 6.506/1/e. la pretul de 45.825 euro, di-
verse bunuri mobile.
Constructii (hale de productie, ateliere, depo-
zite, sopron 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 de-
pozitare 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 142.764 euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de
productie si teren suprafata construita de
4080 mp si teren in suprafata de 5000 mp
438.081 euro

Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris Com
SRL in suprafata de 57,24 mp  utili in asocia-
tie, localitatea Satu Mare, strada Baritiu nr.
127/B la pretul de 147.490 lei
Apartament cu 3 camere SC Nettuno SRL in
suprafata de 75 mp utili in Satu Mare strada
Cuza Voda nr.4 ap. 7 la pretul de 169.170 lei

Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la 200
m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in
localitatea Tureni, utilitati apa, curent, gaz 100
m, vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de
centrul logistic AQUILA, judetul Cluj la pre-
tul de 184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in
localitatea Satu Mare, pe Drumul Careiului
in imediata apropiere de Complex Philadel-
phia la pretul de 234.260 euro
Teren extravilan in suprafata de 56.900 mp in
localitatea Dorolt-Lazuri la pretul de 49.300
euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in supra-
fata 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 ECOSOIL SOE SRL
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     850.000lei
Ghilotina marca Ideal
15.000lei
Utilaj tipar plan, marca Ryobi
50.000lei
Imprimanta color Konica Minolta
100lei
Palan manual 1.000 kg 100lei
Cutit ghilotina  100lei
SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri
SC MAPAMOND SRL
Diverse bunuri mobile
SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile
SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO 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 directie 2.761,00
Diferite piese, stoc 7.468,35
SC NORD VEST TRUST MEDIA SRL
Diverse bunuri mobile 
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 lichidato-
rului judiciar din  str. Constantin Brânco-
veanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data de
12.09.2014 SC ERGOLEMN S.A 08:00,
SC VIA VITAL SRL 08:30,  SC NET-
TUNO SRL 09:00 am, SC HOUSE CON-
STRUCTII MONTAJ SRL 09:30 am, S.C.
AGROMEC PĂULEŞTI S.A 10:00 am, SC
NETTUNO SRL (bunuri imobile), SC
NIVA IMPEX S.R.L 10:30 am, SC MIDI-
CONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 pm, SC  ANDANDINO
LAND  SRL ora 12:30, SC TECHNO-
TRADE SRL 13:00 pm, S.C. HORIZONT
S.R.L 14:30 pm, SC SIMACO VEST DIS-
TRIBUTIE SRL 15:00. 
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu con-
ţin TVA.
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi
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, 0361809462; 0261770161,
0744162033 sau email office@euro-insolv.ro

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 şi garsonieră. Telefon:
0740-477865 şi 0749-689895.

Vând parterul din casă cu 2 nivele cu grădină,
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 garsonieră la Burdea, reno-
vată şi mobilată. 19.000 euro.
0740606634

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

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ ing.Mihalca
Ioan Marcu, având calitatea de lichidator judiciar:

- SOLICITĂ OFERTĂ PENTRU REALIZAREA  UNUI
BANNER CU DIMENSIUNI APROXIMATIVE 2X1 M,
CARE VA CONŢINE URMĂTORUL TEXT: VÂND
CLĂDIRE INDUSTRIALĂ ŞI 25.000 MP TEREN AFE-
RENT SITUATE ÎN MUNICIPIUL BISTRIŢA. TELE-
FON: 0735706240.

Se acceptă ofertantul cu preţul cel mai mic.

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.
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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 Tăşnad.
Accept variante la schimb cu alt teren situat în
Tăşnad sau Viile Satu Mare. Telefon 0744-
221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urzi-
ceni, cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m
front, utilităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. Infor-
maţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la
Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negociabil.
Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vând sau schimb Opel Zafira, 2001, 20 TDI,
7 locuri, înmatriculat. 0745-325900.
l Vând Ford Focus breack, albastru, Diesel, an
fabricaţie 2002, euro 3, 90 CP, jante aluminiu, aer
condiţionat, faruri originale, 5 locuri, 5 uşi, 4 air-
baguri, în stare foarte bună, cca 195.000 km, taxe
la zi, înmatriculat, 2250 euro, negociabil. Telefon
0770-560026.
l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru marfă.
Excelent pentru SRL, an 2008. Telefon
0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an 2006. Te-
lefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An 2004.
Telefon 0745481253
l Vând Opel Frontera, an 1995, benzină + gaz,
aer condiţionat, stare foarte bună. Telefon
0744792284
l Vând Skoda Fabia, an 2005, kombi, aer con-
diţionat, full electric, computer de bord, recent
adusă. Telefon 0744792284
l Vând VW Golf 4, an 2002, diesel, climatro-
nic, full electric, recent adus. Telefon 0744792284
l Vând BMW 320 diesel, an 2002, 150 cp,
kombi, recent adus. Telefon 0744792284
l Vând Toyota Raw 4, an 1996, utilitară, recent
adusă în ţară. Telefon 0744792284
l Vând VW Polo, an 2006, climatronic, recent
adus în ţară. Telefon 0744792284
l Vând Renault Twingo, an 2001, aer condi-
ţionat, recent adus, cauciucuri noi. Telefon
0744792284
l Vând mini Cabrio, an 2007, recent adus în
ţară. Telefon 0744792284
l Vând Ford Mondeo Turnier 1.9 TD, din
1995. Telefon 0745367294
l Vând Ford Mondeo Titan. Preţ 9.000 euro.
Telefon 0754-311000
l Vând Ford Focus 2003. Preţ 3.500 euro. Te-
lefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003, cu
taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Telefon:
0740209649
l Vând Ford Transit, înmatriculată, 3.5 tone,
an fabricaţie 1999 şi basculabilă 3 părţi. Telefon
0753660219
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, gea-
muri 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.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8
turbo-Diesel, geamuri electrice, oglinzi elec-
trice, comenzi la volan, volan reglabil, AC, în-
chidere centralizată, jante aluminiu,
înmatriculat în România. Preţ informativ 2.500
euro, negociabil sau variante. Tel.0748693578.

PIESE DE MAŞINI

l Vând supapă EGR Mercedes Sprinter
Wahler, Cod: 71071D OE 642140146.Produ-
sul este nou şi poate fi folosit la Mercedes Sprin-
ter, 3l, producţie 2010. Telefon: 0754.625858.
l Xenon auto  toate modelele inclusiv ca-
mioane de la numai 180 ron; Restaurare faruri
până la poziţia de noi - 50 ron/far; Navigaţie
auto de la 399 ron; Staţii emisie recepţie de la
380 ron; Jante aliaj (crom) de la 1.200 ron/set.
Telefon 0743 450 946 sau e-mail ixeno-
nauto@yahoo.com.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând butoaie din lemn de stejar, barik 225
l pentru vin sau pălincă, import Franţa, în stare
foarte bună. 0756-949699.
l Vând rafturi metalice pentru magazin, 14
m lungime, 60 cm lăţime, 800 euro, negociabil
şi vitrină pentru mezeluri -lungime 1,300 m, lă-
ţime 80 cm, înălţime 1,200 m, 450 euro, nego-
ciabil. Telefon 0743-509340.
l Vând armă vânătoare “Monte Carlo” cal.16
mm, armă tir tip “Cugir” cal. 5,6 mm, cu încăr-
cător şi lunetă. Telefon 0722-451584.
l Vând pătuţ copii, scaun de masă, cărucior,
cântar copii, toate în stare foarte bună. Telefon
0754-506161.
l Vând maşină de cusut Ileana, pat francez,
struguri pentru vin. 0261-742361.
l Vând TV color, ecran mare, plat, 72 cm,
teletext, telecomandă, stare foarte bună, 370 lei.
Asigur transport în Satu Mare. Telefon 0756-
889163.
l Vând mobilă combinată din lemn, com-
pusă din dulap cu 2 uşi, dulap cu una uşă, cana-
pea, masă mare cu 6 scaune, măsuţă, 2 fotolii,
comodă, bibliotecă cu 3 corpuri (vând şi sepa-
rat), preţ total: 2.400, negociabil. Telefon 0770-
560026.
l Vând ţiglă model 265, Jimbolia, preţ - 70
bani bucata, negociabil. Telefon 0744-927132.
l Vând Albalux cu încălzitor, neautomat,
preţ - 250 lei. Telefon 0740-110289.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional.
Diagonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc cu
toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro. Tele-
fon 0756-828522
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 pătuţ şi cărucior pentru copii. Tele-
fon 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. Telefon
0361-809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină croi
- 600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon 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 ne-
gociabil. Informaţii la tel. 0747-614196.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând 4 capre de lapte. Telefon:
0727741090
l Vând vacă şi lucernă balotată în Camin.
Telefon: 0753344712
l Vând pui de carne. Telefon: 0744314043
l Vând porci de 140-160 kg. Telefon:
0766241103
l Vând căţei Ciobănesc german (pedigree).
Telefon 0754036340
l Vând vacă gestantă de 8 luni. Telefon:
0742125788.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând struguri timpurii în Urziceni. Tele-
fon: 0758270532, 0743307632. 
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Te-
lefon: 0757424405.
l Vând pere, mere şi prune pentru pălincă
în cantităţi mari. Telefon:  0764193976.
l Vând ştraf mare + piese de rezervă. Telefon
0749605940
l Vând coasa de 1,65 m. Telefon
0749605940

l Vând tractor FIAT, 55 cp. Telefon
0749605940
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 cu încărcător frontal, Fortschritt, Fiat,
prese de balotat, discuri. Aduc utilaje agricole
la comandă. Telefon 0756-949699.

SCHIMBURI

l Schimb apartament 2 camere decoman-
date, bloc de cărămidă, balcon, acoperiş, inter-
fon, cu apartament la parter, etaj I-II. Ofer
diferenţă maximum 6.000 euro. Telefon 0756-
889163.
l Schimb apartament 96 mp, lux, trei ca-
mere, bloc cărămidă, M 16, complet mobilat,
utilat, beci mare, uscat, cu casă în Satu Mare.
Ofer diferenţă 6.000 euro. Telefon 0756-
889163.

ÎNCHIRIERI

l Închiriez garsonieră vizavi de Billa. Telefon
0742-700379.
|  Dau în chirie garsonieră mobilată, str. Ostro-
vului, dotări. Tel. 0754679171; 0770591681
l Dau în chirie garsonieră mobilată + inter-
net. Telefon 0361405012
l Dau în chirie casă cu 2 camere pe str. Cor-
vinilor. Telefon 0744792284
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,
asociaţie, curte interioară, etajul 1. Telefon
0742-700379, 0770-592182.
l Dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane
singure. Str. Ioan Slavici 73. Tel. 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 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 grădină, teren, cu sau fără căsuţă,
între Praktiker şi M16. Telefon 0756-889163.
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Tele-
fon: 0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha
zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. Lenuţa
0742878657

reParaŢii, VÂNZare
toate mărcile de aparate 

expresoare de cafea saecO,
sOLis, JUra

s.c. cOFFee
treND s.r.L.
Strada Avram Iancu nr. 24. Tel.
0361-427154, 0743-121446,

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

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din lanţul 

de magazine 
saNtec şi Barta ati!

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case :

Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc. Viile
Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 392.850 lei
Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.
Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
Casa P+E+M,  suprafata construita 131 mp +
teren 745 mp, str. Diana, nr. 43/A, – 42.259 euro

Apartamente :

Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
41.310 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
40.370 euro + TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
27.000 euro + TVA
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.280 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.180 euro + TVA 5%
Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti, nr. 9
– 18.630 euro
Apartament 2 camere, loc. Carei, Piata 1 Mai, bloc
8/b, scara B – 18.800 euro, negociabil
Apartament 2 camera, loc. Deva, B-dul. N. Băl-
cescu, bl. C, sc. D, ap. 50, jud. Hunedoara, 56,45
mp – 17.500 euro, exclusiv TVA
Apartament 2 camere, 39 mp, loc. Satu Mare,
Aleea Begoniei, bloc PB 8, ap. 3, parter – 12.540
euro 

Terenuri :

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

Alte imobile :

Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P
+ extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate -
3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.497.000 euro + TVA.
Fabrica de betoane si alte constructii accesorii care
sunt unite cu imobilele, impreuna cu statie de be-
toane Transmix si sistem Bibko, situata in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 27  – 597.000 euro, ex-
clusiv TVA
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
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si
depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 165.585 euro, exclusiv
TVA
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 41.910 euro + TVA
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
68.300 euro +TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 15.548 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, si-
tuat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Atelier productie si binale PVC, 851,11 mp +

teren 4.462 mp, loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21
– 551.946 lei, exclusiv TVA
Hala, spatii administrative si birouri, 975,04 mp
+ teren 4.687 mp,  loc. Carei, str. Cuza Voda, nr.
21 – 694.264 lei, exclusiv TVA
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului,
nr. 26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
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
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in
comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro + TVA
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
18.715 euro

Diverse :

Statie LEICA TC 407, statie totala electronica, cu
ambaza standard, an fabricatie 2007 – 8.161 lei 
Casete video – 1.185 bucati - 2.259 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 3.508 euro +
TVA
Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., imbra-
caminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenjerie
pat, plapuma, saltele, proprietatea SC Elegance
Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
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
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 10.919 lei
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( mijloace de transport) proprie-
tatea Cipi & Pati Mar SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL 
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( licenta Bosh,  uscator infrarosu,
tester, elevator/cric electric, lampa, aparat su-
dura, etc. ) proprietatea Carpinter SRL Satu
Mare 
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Dis-
tribution SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, beto-
niere, camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( stoc de marfa, piese auto ) pro-
prietatea Fast Food Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Mo-
nica I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor, stocuri ) pro-
prietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprieta-
tea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de
materii prime producerea de tâmplărie
PVC/AI) proprietatea Panatek Investment
Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprie-
tatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL 
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprietatea
Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
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 Ford Mondeo, 2001, 2.0 TDCI, 115 CP,
cutie manuală, albastru metalizat, ABS, Airbag,
proiectoare de ceaţă, geamuri electrice, aer con-
diţionat, 275.000 km reali. Preţ 2500 euro, ne-
gociabil. Telefon 0740975331.

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

Vând Ford Transit 2.5 TD, 3 persoane neînma-
triculat 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. Infor-
maţii la telefon 0751.879.087.

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

Închiriez spaţiu, mansardă, 60 mp, cu ieşire la
stradă, pretabil pentru servicii, comercial,
birou. Telefon 0745-422208.

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

Vând tocător porumb pentru siloz, marca
pz zwegger, stare foarte bună de funcţio-
nare.Preţ 850 euro negociabil. Tel
0743452609,
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Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă 
(direct)
09:00 – Box Office (reluare)
09:30 – Music News (reluare)
10:00 – Slujbă Religioasă 
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Documentar: „Tulum, ora-
sul mayas de la răsărit” ep.1,2
14:00 – Glasul Bisericii (reluare)
15:00 – Teleshopping I 
16:00 – Caleidoscop din Oaş 
(reluare)   
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului 
19:00 – Documentar: „Tulum, ora-
sul mayas de la răsărit” ep.3

19:30 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Săptămâna Sportivă  
21:45 – Sport
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office
00:10 – Ceaiul de dimineaţă  
(reluare)   
01:30 – Documentar: „Tulum, ora-
sul mayas de la răsărit” ep.3
02:00 – Actualitatea Careiană 
(reluare)
03:00 – Caleidoscop din Oaş 
(reluare)
04:00 – Calea, Adevărul şi Viața 
(reluare)
05:00 – Viaţa la ţară (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
matinal 09:00 - Micul

dracula  09:30 - Starea naţiei
10:20 - Post Meridian 11:00 -
Teleshopping  11:30 -
Profesioniştii... cu Eugenia Vodă
12:20 - România în 5 minute
12:30 - În grădina Danei  13:00 -
Germana…la 1  14:00 - Telejurnal
14:55 - Clubul celor care muncesc
în România 15:00 - Teleshopping
15:30 - Maghiara de pe unu  16:50
- Legendele palatului, prinţesa Ja
Myung  18:10 - Vreau să fiu
sănătos  18:40 - România în 5
minute  18:50 - Clubul celor care
muncesc în România 19:00 -
Meteo  19:10 - Aşa-i Românul!
19:30 - Starea naţiei 19:45 - Sport
20:00 -Telejurnal  21:00 - Vorbeşte
liber  22:00 - Biziday 23:00 -
Starea naţiei  00:00 - Magazin
UEFA Champions League 2014-
2015

07:00 - Ştirile Pro
TV  10:00 - Raţiune
şi simţire  13:00 -
Ştirile Pro TV
14:00 - Trandafirul

negru  15:00 - Cercul literar Jane
Austen  17:00 - Ştirile Pro TV
17:30 - La Maruţă  19:00 - Ştirile
Pro TV  20:30 - Masterchef 22:30
- Ştirile Pro TV  23:05 - Terra Nova
00:00 - Dexter 

08:00 - Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:50 - În gura pre-
sei  11:40 -

Teleshopping  12:00 - Mireasă pen-
tru fiul meu 13:00 - Observator
14:00 - Mireasă pentru fiul meu
16:00 - Observator  17:00 - Acces
direct  19:00 - Observator  20:00 -
Observator special  20:30 - Mr.
Bean în vacanţă  22:30 - Un show
păcătos  01:00 - Observator (R)

07:00 - Fetiţele
ponei (R)  09:00 -
Walker, poliţist
texan (R)  10:00 -
T e l e s h o p p i n g

10:30 - Râzi şi câştigi (R)  11:15
- Trăsniţi din NATO (R)  12:00
- Teleshopping  12:30 - Trăsniţii
din Queens  13:30 - Teleshop-
ping  14:00 - Focus  14:30 -
Prinţul şi băieţelul 16:30 - Focus
17:00 - Walker, poliţist texan
18:00 - Focus 19:00 - Râzi şi
câştigi  19:30 - Vrei să fii mil-
ionar  20:30 - Dumbrava
minunată  22:30 - Trăsniţi din
NATO  23:00 - Click!  00:00 -
NCIS: Los Angeles - Anchetă
militară

07:00 - Asi - Îm-
potriva destinului
10:00 - Draga mea
prietenă  12:30 -
Ştirile Kanal D

13:30 - Te vreau lângă mine
16:45 - Teo Show (R)  18:45 -
Ştirea zilei  19:00 - Ştirile Kanal
D  20:00 - Tradarea  22:15 -
WOWBiz  00:30 - Ştirile Kanal
D (R) 

07:15 - Minci-
una (R)  08:15 -
Rosa Diamante
(R)  09:30 -

Clona (R)  10:45 - Soţ de
închiriat (R)  11:45 - Pentru că te
iubesc (R)  13:00 - Culorile iu-
birii  (R)  14:30 - Legături
riscante  15:30 - Minciuna  16:30
- Rosa Diamante  17:30 - Clona
18:30 - Soţ de închiriat  19:30 -
Pentru că te iubesc  20:30 - Cu-
lorile iubirii  22:00 - Legături
riscante  23:00 - Casa de alături
00:00 - Clona (R)

09:15 - Nu-i usor
sa fii mireasa!
10:15 - Sue
Thomas 11:30 -

Minciuni şi înşelăciuni (R)
13:30 - Destin nedrept 15:00 -
Prodanca si Reghe  16:00 -
Dragoste clandestină  17:30 -
Ritmul inimii 19:00 - Nuntă cu
stil 20:00 - Răzbunare 21:00 -
Pe viaţă 22:00 - Dr. House
23:00 - Downton Abbey (R)
00:00 - Pe viaţă (R)

07:30 -
Î n d r ă g o s t i ţ i
09:05 - Lincoln
11:35 - Speranţa

regăsirii  13:05 - Limba turcă
pentru începători  14:55 - Taxi
16:35 - Regatul de gheaţă  18:20
- Pe platourile de filmare  18:50 -
Jesse Stone: O moarte suspectă
20:20 - Dansatoarea din umbră
22:00 - Imperiul din Atlantic
City  23:00 - Imperiul din At-
lantic City  00:00 - Ray Donovan

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

Sport.ro  10:00 - Ora exactă în
sport  12:00 - Ora exactă în sport
12:10 - Ora exactă în sport
13:00 - Ştiri Sport.ro  13:10 -
Ora exactă în sport  14:00 - Ştiri
Sport.ro  14:10 - Ora exactă în
sport  15:00 - Stiri Sport.ro
16:00 - Ora exactă în sport
17:10 - Ora exactă în sport
18:00 - Ştiri Sport.ro  18:30 -
Spărgătorii de râs  19:30 - Local
Kombat Bătaie ca-n Vest!  21:00
- Ora exactă în sport  22:00 -
Wrestling WWE Superstars
23:00 - Anatomia răului  00:00 -
Ştiri Sport.ro

09:30 - Sporturi cu
motor  09:45 - Ci-
clism  10:45 - Ci-
clism  12:00 -
Călărie  13:00 -

Snooker  14:45 - Atletism  16:15
- Ciclism  17:30 - Lupte  18:30 -

Fotbal  19:00 - Fotbal  20:15 -
Omnisport  20:45 - Snooker
21:45 - Omnisport  22:00 - Pro
wrestling  22:30 - Pro wrestling
23:30 - Ciclism  00:30 - Fotbal

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

14:00 - Ştiri  15:00 - Esenţial
17:00 - 100 de minute 18:45 - La
Ordinea Zilei 20:30 - Subiectiv
21:30 - Sinteza zilei  23:15 - În
gura presei  01:10 - Sinteza zilei
(R)  

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

tatea de la fix  12:00 - Realitatea
de la fix  13:00 - Fabrica  14:00 -
Lifetime News   15:00 - Lifetime
News  16:00 - Newsroom  18:00 -
Realitatea de la fix  18:30 - De-
schide lumea  20:00 - Prime time
news  21:00 - Realitatea zilei
22:00 - Jocuri de putere  00:00 -
Realitatea de la fix

07:40 - Căutătorii
de aur din Marea
Bering  08:35 -
Cum se fabrică di-

verse lucruri ?  10:00 - Alaska
11:00 - Maşini pe alese  12:00 -
Vase uriaşe  13:00 - Avioane uriaşe
14:00 - Mega constructori  17:00
- Regii licitaţiilor  17:30 - Co-
moara din container  18:00 -
Bagaje la licitaţie  18:30 -
Vânătorii de licitaţii  19:00 - Cum
se fabrică ?  19:30 - Cum se fabrică
?  20:00 - Monştrii apelor  21:00 -
Bear Grylls  22:00 - Misterul in-
sulelor ucigaşe 23:00 - Joaca de-a
supravieţuirea 00:00 - Cele mai
ciudate lucruri din lume

Pr
og

ra
m

e R
A

D
IO

BERBEC (21.03 - 20.04)
Trebuie să aveţi grijă, pentru

că există şi riscul de accidente. Nu este
exclus să renunţaţi la ce aţi început.
TAUR (21.04 - 21.05)

Dimineaţa intervin
evenimente neprevăzute şi nu vă
puteţi respecta programul. Nu vă
îngrijoraţi, pentru că schimbările sunt
favorabile! 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Zi favorabilă studiului,
călătoriilor în interes personal şi
comunicării. Optimismul şi ambiţia
vă ajută să treceţi mai uşor peste o
deziluzie sentimentală. 
RAC (22.06 - 22.07)

Aveţi noroc şi reuşiţi să
treceţi peste orice obstacol. Puteţi să
terminaţi cu bine aproape orice vă
propuneţi.  
LEU (23.07 - 22.08)

Aveţi ocazia să obţineţi cu
uşurinţă mici câştiguri, atât de la
serviciu, cât şi de pe urma unei afaceri.
Sunt şanse să faceţi o investiţie pe
termen lung şi planuri legate de
pregătirea profesională a cuiva din
familie. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Dimineaţa vi se oferă ocazia
să demaraţi o afacere. Vă sfătuim să nu
vă grăbiţi, ca să nu luaţi o hotărâre
greşită. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Dacă vă aflaţi în faţa unei
dileme cu privire la o mică afacere, vă
sfătuim să nu ezitaţi. Aveţi ocazia să
câştigaţi o sumă importantă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Dimineaţa vă preocupă
anumite probleme juridice legate de
afaceri. Sunteţi nevoit să alergaţi puţin,
dar rezultatele sunt pe măsură. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Astăzi aveţi noroc la
examene. Puteţi să luaţi decizii
importante, cu bătaie lungă în viitor. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Spre seară, s-ar putea să
primiţi veşti bune de la o rudă
îndepărtată, despre care nu mai ştiaţi
nimic de mult timp.  
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Vă puteţi ocupa de afaceri şi
aveţi ocazia să finalizaţi lucrări
începute mai demult. Sunteţi bine
dispus şi aveţi capacitatea să luaţi
decizii corecte cu privire la problemele
financiare. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Sunteţi optimist, ceea ce vă
ajută să depăşiţi mai uşor grijile de zi
cu zi. După-amiază faceţi planuri de
călătorie împreună cu întreaga familie. 

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 20.30 - MasterChef
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Rubricuţa mică a lu’ Castorică

În vremuri demult apuse,
toată lumea îl credea pe Castorică
drept un individ cu puţă sadea. Însă
timpul a demonstrat că rozătorul
n-are puţă nici cât un idiot cu min-
tea netrebnică. Complexat de do-
tarea sa, Castorul a început să se
joace cu recolta sa. şi-a băgat în ciu-
curi câte-un castravete. Sperând că
lumea îl va crede mai orbete. Însă

toată lumea a realizat că rozătorul
ratat încearcă să îşi camufleze puţu-
lica de retardat. Castorul a început
să plângă ca un dilău, conştient că,
cu măzărichea sa nimănui nu-i
poate face rău. Nimeni nu a accep-
tat să rămână aplecat în preajma
unui asemenea rozător ahtiat după
rahat. Adică un puturos, amator de
plăceri anale şi suspinătoare.

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

Castorică, reclamant 
cu puţă mică

Fiindcă susţine că actele de
identitate s-ar afla la soţul
său care se află în Germa-

nia, o femeie din Satu Mare a
decis să iasă totuşi din ţară, în-
cercându-şi norocul la Punctul
de Trecere a Frontierei Urzi-
ceni. Zis şi făcut, femeia s-a as-
cuns într-o canapea. Doar că
aceasta a fost prinsă de poliţiştii
de frontieră, care au “recom-
pensat-o” cu un dosar penal
pentru tentativă de trecere frau-
duloasă a frontierei de stat. Pur-
tătorii de uniformă nu au uitat
nici de şofer, pe care îl acuză de
complicitate la tentativă de tre-
cere frauduloasă a frontierei de
stat.

Polițiştii de frontieră
sătmăreni au descoperit ascunsă
într-o canapea dintr-un autotu-
rism o femeie care intenționa să
iasă ilegal din țară, deoarece nu
avea documente de identitate.
“Sâmbătă, în jurul orei 16.30, în
Punctul de Trecere a Frontierei
urziceni, judeţul Satu Mare, s-a
prezentat pe sensul de ieşire din
țară cetățeanul român C. Gheor-
ghe, de 35 de ani, din judeţul
Satu Mare, conducând un auto-
turism marca Volkswagen Trans-
porter, înmatriculat în
Germania. La controlul autove-

hiculului, polițiştii de frontieră
au descoperit, ascunsă într-o ca-
napea, o persoană de sex femi-
nin. În urma verificărilor s-a
stabilit că aceasta este e. Ludo-
vica, în vârstă de 40 de ani, domi-
ciliată pe raza judeţului Satu
Mare. Femeia a declarat lucrăto-
rilor noştri că s-a ascuns în cana-
pea deoarece nu are documente
de identitate pentru a trece legal
frontiera, acestea fiind la soțul ei,
care locuieşte în Germania, îm-
preună cu copiii lor”, se arată

într-un comunicat de presă remis
de către Inspectoratul Teritorial
al Poliţiei de Frontieră Sighetu
Marmaţiei. Drept urmare,
polițiştii de frontieră au între-
rupt călătoria ilegală a Ludovicăi
e., care este cercetată pentru
săvârşirea infracțiunii de tenta-
tivă de trecere frauduloasă a
frontierei de stat. Totodată, con-
ducătorului auto i s-a întocmit
lucrare penala pentru complici-
tate la tentativă de trecere frau-
duloasă a frontierei de stat.

Să VezI şI Să Nu CRezI!

O femeie s-a ascuns în canapea
pentru a trece frontiera
8 Femeia susţine că soţul său, care locuieşte în Germania, i-a luat
toate actele
CIpRIan Bâtea

GHINION. Femeia a fost prinsă şi s-a ales cu un dosar penal 

Centrul Medical Oftalmologic Vitreum angajează asistentă medicală.
Informaţii la telefon  0751.115.796.

Pierdut 
brac german 

de culoare maro,
în zona Fond de vânătoare
Halta Amaţi, localitatea Amaţi,
în data de 31.08.2014. 

Ofer recompensă!
Telefon 0737566926. 

Aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Negreşti-Oaş
că a început execuţia lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de
distribuţie a apei potabile şi canalizare în oraşul Negreşti-Oaş pe străzile:
Valea Cerbului, Morii, Oaşului, Pieţii, Unirii, Mesteacănului,

Gării, Turului, Primăverii, Victoriei şi Viitorului
Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru discon-

fortul cauzat populaţiei.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRL

În cadrul acţiunilor desfă-
şurate de poliţiştii rutieri în vede-
rea diminuării riscului rutier şi
impunerii respectării normelor ru-
tiere, în perioada 12-13.09.2014
au fost aplicate 187 sancţiuni con-
travenţionale, în valoare de 14.060
lei.  Printre cei sancţionaţi se nu-
mără 34 de pietoni, 39 de biciclişti,
opt căruţaşi, 39 de conducători
auto care nu au respectat regimul
legal de viteză, 27 de şoferi care nu
au folosit centura de siguranţă,  14
şoferi care nu aveau documentele
asupra lor, respectiv şase care con-
duceau autovehicule ce prezentau
defecţiuni tehnice. “În data de
12.09.2014, în jurul orei 14.00,
poliţiştii Biroului Rutier al Poliţiei
municipiului Carei, în colaborare
cu poliţiştii de frontieră, l-au depis-
tat în trafic pe Adalbert L., de 49

ani, care pe drumul judeţean ce
leagă Careiul de Foieni a condus
un autovehicul radiat din circulaţie
şi pe care avea aplicate numere de
înmatriculare false. I s-a întocmit
dosar penal şi este cercetat în stare
de libertate sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de conducere pe
drumurile publice a unui autovehi-
cul neînmatriculat şi conducere pe
drumurile publice a unui autovehi-
cul cu numere false de înmatricu-
lare. De asemenea, poliţiştii
formaţiunii rutiere din cadrul Po-
liţiei oraşului Tăşnad l-au depistat
în trafic pe Florin V., de 33 ani,
care fără a avea permis conducea o
mopedă neînmatriculată, în timp
ce avea o concentraţie de alcool de
0,88 mg/l în aerul expirat. I s-au
recoltat  probe biologice, iar în
cauză s-a întocmit dosar penal”, se

arată într-un comunicat de presă
remis de către Inspectoratul Jude-
ţean de Poliţie (IJP) Satu Mare.

Ciprian Bâtea

Sute de amenzi în doar două zile
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