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Nu este o glumă proastă, ci
pură realitate. Serviciul fede-
ral de supraveghere veteri-

nară şi fitosanitară a Rusiei a aprobat
importul de carne de crocodil din Fi-
lipine. Motivul deciziei este acela de a
înlocui astfel carnea de vită şi porc
provenită din Occident care este su-
pusă unui embargou, în replică la
sancţiunile impuse Moscovei după in-
tervenţia rusă din Ucraina. În plus, o
serie de oficiali ruşi au vizitat india
pentru a discuta posibilitatea impor-
turilor de carne de bivol, după ce mai
mulţi ani a fost respinsă această posi-
bilitate din cauza îngrijorărilor legate
de calitate. De asemenea, cotidianul
oficial Rossiskaya gazeta a publicat
recent un articol care laudă calităţile
culinare ale unor tipuri de carne exo-
tice pentru majoritatea populaţiei Ru-
siei, precum cea de cangur, rechin sau
struţ.

Cele de mai sus reprezintă
argumente care, alături de altele, fac
dovada că Rusia este captivă acum în
cel mai tensionat conflict cu Occiden-
tul de la încheierea Războiului Rece.
iar statisticile converg înspre aceleaşi
concluzii. Astfel, în prima jumătate de
an, investitorii străini au scos circa 75
de miliarde de dolari din Rusia, iar
rubla continuă să se devalorizeze. 

continuare în pagina 2
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voicU D. RUSU

Victor ponta revine 
în judeţul Satu Mare

Olimpia e în căutarea
primului punct din deplasare în acest
sezon şi speră să-l obţină mâine pe
terenul celor de la FC Olt Slatina. Mai
mult, conducerea clubului speră ca gal-
ben-albaştrii să reuşească să înscrie şi
primele goluri în deplasare în acest
campionat şi să rupă seria neagră de
cinci înfrângeri consecutive  pe teren

străin în seria Vest. În etapa a zecea a tu-
rului Ligii a ii-a la fotbal FC Olimpia
va evolua în deplasare, la Slatina, în faţa
echipei FC Olt, locul 7 în serie.  Oltenii
par a-şi fi revenit şi chiar înaintea du-
elului cu Olimpia au reuşit două rezul-
tate pozitive, 4-0 acasă cu Metalul
Reşiţa şi 0-0 la Oradea cu FC Bihor.

SPORT - pag. 11

LigA A 2-A: FC OLT- OLiMpiA, MâiNe ORA 11
În căutarea primului punct 
din deplasare
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inveSTiții
Securitatea 

elevilor, asigurată la
Şcoala Gimnazială

“Avram iancu”

Tribunalul a stabilit
președinţii secţiilor
de votare pag. 4
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Un tragic eveniment rutier s-a
produs în cursul zilei de ieri, pe DN 1F,
în afara localităţii Săcăşeni. La faţa locului
s-au deplasat de urgenţă agenţii de circu-
laţie, pompierii militari şi un echipaj
SMURD, întrucât şoferul a rămas încar-
cerat între fiarele contorsionate ale maşi-
nii. În urma cercetărilor efectuate,
poliţiştii au stabilit faptul că un bărbat în
vârstă de 39 de ani, din Supuru de Jos, în
timp ce conducea autoturismul marca

Volkswagen Jetta, pe fondul neadaptării
vitezei, într-o curbă periculoasă – carosa-
bil umed, a pătruns pe contrasens, intrând
în coliziune cu o autoutilitară condusă re-
gulamentar din sens opus de Carol F., în
vârstă de 46 de ani, din Tăşnad. În urma
impactului deosebit de violent, a rezultat
decesul conducătorului autoturismului şi
al unei femei în vârstă de 44 de ani, din
Supuru de Jos, pasageră în autoturism. 
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Doi morți într-un accident 
la Săcășeni
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ziua 297 a anului

Fii un bun ascultator. Urechile
nu te baga niciodata in bucluc.

(Frank Tyger)

Soarele răsare la 7 şi 42 minute,
apune la 6 şi 17 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. M. Mc. Areta; Sf.
Mc. Sevastiana şi Valentin
(Post)
Romano – catolic - Ss. Anton
M. Claret, ep. ; Alois Guanella,
pr. 
Greco – catolic - Sf. m. Areta
şi cei împreună cu el.

1929 - Bursa din New York se
prăbușește. Această zi a rămas în
istoria Bursei cu numele de „Joia
Neagră".

REPERE CULTURALE

TEODOR CURpAŞ

De câţiva ani de zile, v-am
obişnuit, ca după săptămâna de hăr-
nicie, să vă invit a-i cunoaşte pe cei
mai destoinici preoţi ortodocşi din
judeţul nostru. Şi o fac prin emisiu-
nile televizate la NVTV sau prin pa-
ginile prezentului cotidian. Spunea
PS Iustin într-o astfel de emisiune că
preoţii din judeţul Satu Mare sunt
foarte bine pregătiţi profesional. Şi n-
a greşit cu nimic! M-am convins şi v-
am convins că emisiunile “Glasul
Bisericii” demonstrează perfect acest
lucru, având în vedere că niciuna din
camerele de luat vederi nu minte. Am
să vă prezint sumar Protopopiatul
Ortodox Carei, de care m-am ocupat
destul de mult şi care, pe ansamblu,
mi-a lăsat o impresie de excepţie. Fără
a avea pretenţii de cunoscător, cred că
“Litaniile cerului” este altceva faţă de
ceea ce am citit până acum, iar cre-

dinţa ortodoxă este atât de puternică
încât la vârsta lucidităţii depline este
conştient fiecare credincios. Sunt plă-
cut impresionat de tot ceea ce face şi
realizează protopopul Marian Crai-
nic, cu un fond modelat după sufletul
său preaplin de iubire faţă de oameni,
de dăruire totală pentru binele lor.

Apreciez unitatea în gân-
dire şi simţire a preoţilor din proto-
popiat, toţi - unul şi unul, cu lucidităţi
depline, netributari nimănui, necom-
plexaţi, harnici, zeloşi. Aceştia au cu-
rajul de a-şi cânta şi plânge lăuntrul
lor. Aceştia nu se vor altfel cu orice
preţ pentru că sunt altfel prin felul lor
de a-i sluji pe credincioşi, îi “cântă” şi-
i încântă. În bisericile Protopopiatu-
lui Carei găseşti o simbioză perfectă
între participanţii la tot ce se poate
numi credinţă adevărată. Preotul,
consiliul parohial, credincioşii, dască-
lii, copiii, primarul şi poliţistul  - toţi
sunt la biserică, iar la marile sărbători,
la evenimentele organizate de bise-
rică, termenul “arhiplin” este folosit
insuficient.

A rânduit Măritul ca Tăş-
nadul, prin catedrala ce străjuieşte şi
domină oraşul, să facă din aceste me-
leaguri, în scurgerea nesfârşitului
timp, să se vegheze cu sfinţenie veşni-
cia oamenilor frumoşi sufleteşte şi pu-
ternici, care, prin faptele ce le fac
pentru ei şi semeni, să se nemurească
în veac în inimile şi conştiinţa noastră.
De aceea spun că acest protopopiat
rămâne model de urmat, troiţă cu
candele mereu aprinse, borne ce măr-
ginesc lunecoasa noastră cărare pen-
tru a nu o rătăci prin mincinoasele
vremuri. Din cele peste 70 de parohii,
am realizat emisiuni, prezentându-le

în cinci judeţe şi întregii lumi, cu mai
mult de 25 de preoţi, pe unii invi-
tându-i în studioul NVTV la emi-
siuni cu totul altfel, prin care am
întărit credinţa noastră ortodoxă.

În afară de protopopul Ma-
rian Crainic, căruia televiziunea noas-
tră şi ziarul îi mulţumesc pentru
contribuţia la creşterea culturii noas-
tre şi a sentimentului de dragoste de
ţară, de oameni şi de păstrare a tradi-
ţiilor acestui popor, amintesc pe Va-
lentin Bota (Babţa), Ilie Popa (Carei),
Călin Buzura (Carei), Ştefan Turău
(Cehal), Ioan Recăşan (Craidorolţ),
Marius Bota (Gelu), Ioan Micle
(Giungi), Cătălin Ardelean (Ghil-
vaci), Ovidiu Bontoş (Lucăceni), Ge-
orge Ciolte (Moftin), Lucian
Butcovan (Orbău), Alin Giurge (Piş-
colt), Radu Man (Sanislău), Vasile
Perşe (Santău), Alexandru Cotuţiu
(Silvaş) şi alţii.

Amintesc frumoasele emi-
siuni cu părintele stareţ de la Scări-
şoara - Timotei Bel, cu o pregătire
aleasă şi cu o demnitate ortodoxă de
invidiat. Sigur, am trăit sufleteşte cu
toţii Sfânta Liturghie, duminicile,
am trăit alături de sărbătorile, hra-
mul bisericilor, sfinţirea acestora,
Taina Sfântului Maslu, botez, cunu-
nii civile. Mi-amintesc duminica de-
osebită de la Santău când după Sf.
Liturghie, peste 400 de credincioşi
au rămas la Taina Sfântului Maslu,
cu cei şapte preoţi veniţi din paro-
hiile învecinate şi, desigur, cu proto-
popul Marian Crainic. A fost ceva
de “vis”. Oamenii prezenţi au fost ad-
mirabili şi au rămas imprimaţi, în to-
talitatea trăirilor sufleteşti, prin
emisiunea realizată, apreciată de atâ-

ţia oameni care au vizionat-o!
Doamne, ce oameni minunaţi la
Santău! Ce cuvinte frumoase la
adresa pr. V. Perşe! Acelaşi lucru l-
am întâlnit la Orbău, unde preotul
Lucian Butcovan este atât de iubit de
copii, tineri, adulţi şi bătrâni, încât
“ar fi disperaţi dacă preotul lor i-ar
părăsi!”. La Ghilvaci am întâlnit o at-
mosferă puternic religioasă şi un
preot pe măsură- Cătălin Ardelean,
ca la Cehal sau Babţa. 

Toţi aceşti preoţi n-au as-
tâmpăr, tot timpul lucrează pentru
biserică. De aceea bisericile din Pro-
topopiatul Carei sunt bine întreţi-
nute, de aceea oamenii sunt mereu
alături de preot, răspund sau au ini-
ţiative lăudabile. De aceea, preoţii s-
au învrednicit mereu de a fi puşi spre
nemurire pe altarul sufletului acestor
oameni. Am ambiţia să-i cunosc pe
toţi preoţii din Protopopiatul Carei
la activitatea de mare importanţă
pentru români, ştiind că biserica este
instituţia în care poporul acesta mai
are încă încredere! Să-i văd la activi-
tăţi cu copiii, aşa cum am văzut con-
cursul, devenit tradiţional, “Toaca”,
coordonat de protopopul Crainic.
Ce lucruri frumoase, ce spectacol
inedit, ce mulţime de copii, dascăli şi
părinţi! Felicitări, părinte protopop!
Se spune că “Omul sfinţeşte locul!”.
Şi se potriveşte cu tot ce se petrece în
parohiile văzute prin focarul came-
relor de luat vederi, acolo, în fiecare
localitate în care preoţii au acceptat
a intra într-o emisiune televizată. N-
au de ce regreta! Îi felicităm pe toţi!
Le dorim succes şi au devenit cei mai
apropiaţi prieteni ai NVTV şi Gaze-
tei de Nord-Vest! 

DIRECTOR
Szasz Lorand

DIRECTOR
EDITORIAL

Voicu D. Rusu

EDITOR
COORDONATOR

Victor  
Constantinovici

Director fondator
Ion bledea

REDACţIA şI ADMINISTRAţIA:
Bulevardul Transilvania nr.3
TELEFON/FAx: 0361-407733
E-MAIL: redactie@gazetanord-vest.ro
DIRECTOR PubLICITATE: Ioan Timiş
PubLICITATE: Bogdan Tulbure, 
Alexandra Ardelean, Alin Puiu
DIRECTOR ECONOMIC: Cătălin Filip

REDACTOR şEf
Ciprian Bâtea

REDACTOR şEf-ADjuNCT
Florin Dura

REDACTORI
Pavel Prodaniuc, Silvia Spanciu, Silvia Cseh,
Dumitru Țimerman, Teodor Curpaș,
Florin Mureșan, Daniel Chiorean 
COLAbORATORI
Ioan Raţiu, Tiberiu Sabo, Valeriu Ioan 

ISSN 1221-0102

Abonamente se pot face prin Poştă şi
firma “SC TradeHolding SRL”  (Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - în
curte -  tel. 0261-711731).

DISTRIbuțIE: Sebastian Bumb

Tipărit la 
SC Solpress SRL 

Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL
TEhNOREDACTARE: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu, Daniel Chiorean

DIRECTOR  GENERAL GAZETA DE NORD VEST & NORD VEST TV: RĂZVAN MIRCEA GOVOR

CORECTuRĂ: Ştefan Chiş

Din acest motiv, Banca Naţională
a pompat numai luna aceasta circa
trei miliarde de dolari din rezerva
de stat pentru a încetini acest de-
clin. În tot acest răstimp, preţul
petrolului - bază a exporturilor ru-
seşti - a scăzut cu peste 20 la sută
în ultimele trei luni, sub 90 de do-
lari barilul. Ce-i drept, economia
rusă stagnează, dar specialiştii în-
trevăd o gravă recesiune în curând.

Un alt motiv care îi îngri-
jorează pe oligarhii ruşi este lăco-
mia Kremlinului, care, pentru a

atenua declinul economic, naţio-
nalizează companii private, în spe-
cial cele care operează în ramuri
cheie, precum extracţia de hidro-
carburi. Devine evident că Vladi-
mir Putin pune mâna pe toate
resursele ţării pentru a putea duce
lupta economică cu Occidentul.
Toate aceste veşti proaste îi fac pe
oamenii de afaceri apropiaţi Krem-
linului să se teamă de un scenariu
economic similar celui care a de-
terminat decisiv prăbuşirea Uni-
unii Sovietice.

Lupta economică a Rusiei 
cu Occidentul
urmare din pagina 1

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

Pentru anunţurile de mediu,
la mica publicitate, 

Gazeta de Nord-Vest acordă 
o reducere de 25%.

Protopopiatul Ortodox Carei - sub focarul camerelor!

RECOMANDĂRI 
NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

CEAIUL DE DIMINEAȚĂ
O nouă PORȚIE DE BUNĂ
DISPOZIȚIE vă așteaptă în
cadrul emisiunii „CEAIUL DE
DIMINEAŢĂ”. Cele mai
importante subiecte din presă
vor fi savurate astăzi pe muzica
formaţiei Rubin, invitaţii
emisiunii de astăzi. Iar
realizatorul emisiunii, DJ Gaby,
vă face invitaţia de a-l urmări şi
în această dimineaţă la o nouă
ediţie a emisiunii.

ŞCOALA SĂTMĂREANĂ
O emisiune unde EDUCAȚIA
contează! Astăzi, de la ora
16:00 pe NORD VEST TV!

Colegiul Mihai Eminescu
din Satu Mare intră în atenţia

emisiunii moderatorului
profesor Teodor Curpaș pentru
a împărtăşi din tainele educației
sătmărene.

INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN
SINDICATUL CNSLR
FRĂŢIA PE BARICADELE
VIEŢII
DAN BURULEA - preşedintele
CNSLR FRĂŢIA Satu Mare ne
va prezenta în emisiunea din
această seară, INCURSIUNE ÎN
COTIDIAN,  câteva coordonate
actuale în ceea ce priveşte
dezideratele inspirate din
realităţile pe care le trăiesc
sindicaliştii sătmăreni. Realizator:
Dumitru Ţimerman.
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Reţeaua samsarilor imobiliari din Sibiu,
controlată de Iohannis (VIII)
8 Cum a retrocedat Klaus Iohannis căminul de bătrâni din strada George Coşbuc

Retrocedarea căminului de
bătrâni din Sibiu, strada
George Coşbuc nr. 20,

scoate la iveală o altă afacere
profitabilă pentru Klaus Iohannis,
în calitatea sa de lider al FDGR. Un
nou caz de prăduire a bunurilor
comunităţii locale, o altă formă de
căpuşare a bugetului statului. Într-
o plângere penală, Iohannis este
acuzat de conflict de interese. De-
spre ce este vorba? Primăria Sibiu
restituie Căminul de bătrâni din
strada George Coşbuc nr.20 către
FDGR. Primăria era reprezentată
de Klaus Iohannis, iar preşedinte al
FDGR era acelaşi Klaus Iohannis.
Lucrurile sunt cu atât mai murdare
cu cât căminul de bătrâni plăteşte
chirie FDGR în sumă de 100 mil-
ioane de lei pe lună. Cine asigură
aceşti bani? Primăria, pentru că
azilul se află în subordinea consili-
ului local. O formulă deja clasică la
Sibiu de ţepuire a banului public.
Mai trebuie precizat că, iniţial,
azilul de persoane vârstnice s-a aflat
în subordinea Ministerului Muncii,
dar, prin influenţe la Bucureşti, Io-
hannis a reuşit să obţină o decizie
guvernamentală prin care imobilul
să fie scos din domeniul public al
statului şi trecut în domeniul privat
al Primăriei Sibiu. Manevră
necesară pentru retrocedarea
clădirii. Totodată, căminul de
bătrâni a fost renovat din bani pub-
lici (câteva miliarde de lei vechi de
la bugetul de stat) cu puţin timp în-
ainte de a fi retrocedat. Deşi este ev-
ident că Iohannis s-a aflat în conflict
de interese, procurorii de la Parche-
tul General l-au scos basma curată.
“Primăria Sibiu, condusă de un
etnic german (Iohannis Klaus
Werner), preşedinte al FDGR, şi
Consiliul Local, alcătuit în majori-
tate din etnici germani (toţi membri
FDGR) retrocedează imobilui din
str. George Coşbuc şi tot ea
(primăria) plăteşte chirie, din banii
contribuabililor sibieni, propriei
organizaţii etnice- FDGR”, se arată
într-o plângere penală înaintată la
Parchetul General în 2013, care a
constituit obiectul dosarului penal

nr. 644/P/2013, fiind instrumentat
de procurorul şef Cristian Lazăr de
la Parchetul de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia
de urmărire penală şi criminalistică.
În plângere se precizează că “Iohan-
nis Klaus Werner a fost preşedinte
al FDGR până în februarie 2013,
când s-a înscris în PNL. Din pos-
tura de primar al municipiului Sibiu
a încheiat un contract de închiriere
cu FDGR- al cărui preşedinte era,
pentru Căminul pentru persoane
vârstnice Sibiu, situat în strada
George Coşbuc, nr.20”.

Nu el a semnat, 
ci subalternul lui

Parchetul retine pana acum
faptul ca cererea de retrocedare pen-
tru caminul de batrani din str.
George Cosbuc a fost facuta de
FDGR Sibiu, al carui presedinte era
Hans Klein, lasand sa se inteleaga
faptul ca nu primarul Iohannis a fost
cel care si-a pus semnatura pe aceasta
revendicare. Dar acelasi Iohannis era
la momentul respectiv presedinte al
FDGR pe toata tara, seful lui Klein.
De asemenea, din cele relatate in re-
zolutia procurorului, un lucru ar fi
trebuit sa atraga atentia anchetato-
rilor: acest imobil a apartinut cultului
evenghelic, in speta Asociatiei pentru
infiintarea caminului femeiesc
evenghelic german din Sibiu ( deo-
camdata nu punem in discutie faptul
ca intre 1942-1944 a trecut in propri-
etatea Grupului Etnic German) si in
cel mai rau caz putea fi retrocedat
Bisericii Evanghelice, nicidecum
FDGR, care reprezinta o organizaţie
politică (reprezentativa pentru co-
munitatea germana), având aleşi lo-
cali şi parlamentari.

In continuare, in decizia
procurorului se arata ca “prin decizia
nr.217/28.09.2009, a comisiei spe-
ciale de retrocedare a unor bunuri
imobile, care au apartinut comuni-
tatilor cetatenilor apartinand minori-
tatilor nationale din Romania, s-a
admis cererea de retrocedare a imo-
bilului mai sus mentionat si ulterior,
in baza incheierii

nr.2482/01.02.2010 a Biroului de
Cadastru si Publicitate Imobiliara
Sibiu, din cadrul Oficiului de Cadas-
tru si Publicitate Imobialiara Sibiu s-
a intabulat dreptul de proprietate al
FDGR”.

Ca urmare a celor relatate,
procurorul trebuia sa atraga atentia ca
aceasta retrocedare s-a facut ilegal,
tinand cont de faptul ca imobilul a
apartinut unei asociatii religioase (
evanghelice), iar retrocederea ar fi
trebuit sa se faca Bisericii Evanghe-
lice, in baza OUG 94/2000 privind
retrocedarea bunurilor care au apart-
inut cultelor religioase.

Retrocedat, 
apoi închiriat

Dupa ce imobilul a fost
retrocedat, “prin hotararea nr.180
din data de 28.05.2010, Consiliul
Local al Municipiului Sibiu a aprobat
inchirierea imobilului din municipiul
Sibiu, str. George Cosbuc nr.20, in
care functiona Caminul pentru per-
soane varstnice Sibiu, de la propri-

etarul FDGR-filiala Sibiu, de catre
Municipiul Sibiu, precum si proiec-
tul contractului de inchiriere. Pri-
marul municipiului Sibiu ( n.r. Klaus
Iohannis) si directorul caminului
pentru persoane varsnice au fost de-
semnati sa asigure executarea ho-
tararii”.

Drept consecinta, cel insar-
cinat de consiliul local sa intocmeasca
contractul de inchiriere si sa-l puna in
aplicare a fost Klaus Iohannis. O sit-
uatie evidenta de conflict de interese,
la care procurorul de caz a inchis
ochii: este vorba despre un contract
incheiat intre FDGR Sibiu ( Iohan-
nis era presdinte al organizatiei
FDGR pe toata tara) si Primaria
Sibiu, in subordinea careia se afla
caminul de batrani ( acum chirias la
FDGR), reprezentata de acelasi
Klaus Iohannis. Oare cine a stabilit
pretul de 10.013 lei pe luna?
Bineînţeles, Klaus Iohannis ( presed-
inte FDGR), cel care a negociat cu
Klaus Iohannis( primar al Sibiului).
O situatie de-a dreptul absurda.

Procurorul Cristian Lazar
precizeaza ca “ la data de 10.06.2010
a fost incheiat contractul de
inchiriere nr.173/2010 dintre
FDGR Sibiu, in calitate de propri-
etar, reprezentat de Hans Klein (n.r.
subalternul lui Iohannis), pe de o
parte si consiliul local al municipiului
Sibiu – Serviciul Public Caminul
pentru persoane varsnice Sibiu, in
calitate de chirias, reprezentat de Ro-
taru Cornelia, in calitate de director,
pe de alta parte”.

Cine mai reprezintă in-
teresele pensionarilor?

Cum poate oare sa nu
atraga atentia o asemenea stare de
conflict de interese creată în jurul
acestei retrocedari? Cine mai reprez-
inta oare interesele bietilor pensionari
de la acest azil de batrani din Sibiu, in
conditiile in care primaria si consiliul
local ( care trebuiau sa apere drep-
turile tuturor sibienilor , indiferent de
etnie) sunt dominate de reprezen-
tanti ai FDGR, organizatie a ger-
manilor, care a revendicat si primit
imobilul in care traiesc o parte din

pensionarii orasului?
In continuare, procurorul

Lazar a gasit argumentele pentru a-l
face scapat de acuzatii pe Klaus Io-
hannis: “Asadar, imobilul in care
functiona Caminul pentru persoane
varstnice Sibiu, compus din con-
structii si teren aferent, situate ad-
ministrativ in Sibiu, str. George
Cosbuc, nr.20, nu a fost restituit
FDGR de catre primarul municipiu-
lui Sibiu, Klaus Werner Iohannis, ci
de catre Comisia speciala de retro-
cedare a unor bunuri imobile, care au
apartinut comunitatilor apartinand
minoritatilor nationale din Romania,
in baza dispozitiei
nr.217/28.09.2009. Mentionam ca,
in baza dispozitiilor OUG
nr.83/1999, imobilele compuse din
constructii, impreuna cu terenul afer-
ent, respectiv terenurile intravilane
libere, care au apartinut comunitatilor
cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale din Romania au fost trecute,
dupa anul 1940, in proprietatea statu-
lui roman, prin masuri de constran-
gere, confiscare, nationalizare sau
manevre dolosive, se restituiau titular-
ilor sau succesorilor acestora. In scopul
verificarii indeplinirii conditiilor de
restituire, a fost constituita, prin ace-
lasi act normativ, o comisie speciala de
restituire care avea in componenta trei
membri, unul fiind reprezentant din
partea Ministerului Justitiei, un
reprezentant din partea Departamen-
tului pentru protectia minoritatilor
nationale si un reprezentant din partea
organizatiei acelei minoritati nationale
a carei solicitare era in discutie, desem-
nati prin ordin al ministrului sau prin
mandate din partea organizatiei.
Cum Iohannis Klaus Werner, in cali-
tate de primar al municipiului Sibiu,
nu a participat la emiterea actului ad-
ministrativ reprezentat de Dispozitia
nr.217/28.09.2009 si nici la
incheierea actului juridic reprezentat
de contractul de incheiere
nr.173/10.06.2010, este evident ca in
sarcina acestuia nu pot fi retinute ca
existand elemente de natura a se cir-
cumscrise infractiunilor prevazute de
art.253 si art 248 din Codul penal an-
terior”.

sursa:ancheteonline.ro

În  data de  24.10.2014  de la ora  9:30  la
Cabinet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
În data de   24.10.2014  de la ora 15:00 la
Cabinet  Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
La Cabinet Dr. Coica va consulta

Dr. Dance  Dan 
Medic Specialist Chirurgie

Programari la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
________________________________
În data de   06.11.2014  de la ora 13:00  la
Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999

Consultatii gratuite doar pentru persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se
face cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
_______________________________
_
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultatii gratuite doar pentru persoa-
nele cu venituri sub 700 lei (Dovada se
face cu  adeverinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_______________________________
În data de  16.11.2014 de la ora 10:30  la
Cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

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

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32

_______________________________
La  Cabinet  Dr. Coica     zilnic
între orele  11:00- 13:00,  va con-
sulta 

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  în-
cepând  cu   orele 15:00, la Cabinet
Dr. Coica va consulta 

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

fie tiroidiană
Programări  la tel :0732.11.68.49
_______________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

Klaus Iohannis
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Preşedintele Tribunalului Satu
Mare, Rodica Maxim Grosoş,
alături de şeful Serviciului juri-

dic din cadrul Instituţiei Prefectului,
Cosmin Dorle, au prezentat ieri lista
preşedinţilor şi locţiitorilor birouri-
lor electorale ale secţiilor de votare.
Din cauza interesului foarte scăzut şi
a condiţiilor impuse de jurişti şi func-
ţionari publici, judecătorii au renun-
ţat la tragerea la sorţi, grupându-i pe
preşedinţi şi locţiitori în jurul adrese-
lor de domiciliu. De altfel, preşedin-
tele Tribunalului Satu Mare a
confirmat faptul că tot mai multe
persoane care îndeplinesc condiţiile
pentru a deveni preşedinţi sau locţii-
tori ai secţiilor de votare manifestă un
dezinteres tot mai accentuat, în spe-
cial din cauza experienţelor nu toc-
mai fericite pe care le-au avut cu
ocazia desfăşurării altor scrutine. 

Lista are acceptul AEP
Preşedintele Tribunalului

Satu Mare, Rodica Maxim Grosoş, a
precizat că lista cu potenţialii preşe-
dinţi şi locţiitori ai secţiilor de votare a
primit aprobarea Autorităţii Electorale
Permanente (AEP). “Pentru tragerea la
sorţi a preşedinţilor şi locţiitorilor bi-
rourilor secţiilor de votare s-a întocmit
o listă cu persoanele care şi-au exprimat
dorinţa de a face parte din aceste bi-
rouri. Legea 370/2004 privind alegerea
preşedintelui României prevede nişte
condiţii pentru persoanele care doresc
să ocupe această funcţie şi nişte criterii
pentru tragere la sorţi şi grupare pe
listă. Potrivit legii, în primul rând pre-
şedinţii şi locţiitorii trebuie să fie jurişti.
În măsura în care în judeţ nu sunt sufi-
cienţi jurişti, în aceste liste vor fi înscrise
persoane cu o bună reputaţie, la propu-

nerea Instituţiei Prefectului. Am întoc-
mit aceste liste în urmă cu câteva săp-
tămâni, împreună cu Instituţia
Prefectului, le-am comunicat Autori-
tăţii Electorale Permanente şi lista în-
treagă a fost aprobată”, a precizat
Rodica Maxim Grosoş.  

Preşedinţii, 
grupaţi după 
propriile doleanţe

Preşedintele Tribunalului
Satu Mare a declarat că din cauza inte-
resului tot mai scăzut, judecătorii şi an-
gajaţii Prefecturii au fost nevoiţi să ţină
cont de doleanţele juriştilor şi a func-

ţionarilor publici, condiţie care se regă-
seşte şi în legislaţia în vigoare. Astfel, ju-
riştii şi funcţionarii publici au fost
desemnaţi să ocupe funcţiile de preşe-
dinţi şi locţiitori la secţiile de votare pe
raza cărora îşi au domiciliul. “După ce
am primit această listă am început gru-
parea în vederea tragerii la sorţi. Nu se
poate face o tragere la sorţi aşa cum se
face la Biroul electoral judeţean sau la
Biroul de circumscripţie electorală la
alegerile locale. Trebuie să avem în ve-
dere nişte criterii. Dacă sunt jurişti care
locuiesc în proximitatea secţiilor de vo-
tare. Este foarte important acest lucru.
Declaraţiile de acceptare a acestor
funcţii au fost date şi condiţionate de
respectarea acestei dispoziţii legale.

Adică, dacă omul locuieşte lângă secţia
de votare 7 să nu fie trimis la Tăşnad
sau la secţia de votare 30. Şi atunci de
câteva zile am grupat persoanele ţinând
seama de calitatea de jurist. Dacă este
un jurist pe raza secţiei de votare şi şi-a
exprimat dorinţa de a face parte din
birou, acesta este preşedintele, l-am pus
direct preşedinte. Dacă a mai existat un
jurist, acesta a devenit locţiitor”, a arătat
Rodica Maxim Grosoş.

Tot mai puţini 
doritori

Din câte se pare, tot mai
multe persoane care îndeplinesc
condiţiile pentru a deveni preşe-

dinţi sau locţiitori ai secţiilor de
votare manifestă un dezinteres tot
mai accentuat. Acest fapt a dus la
existenţa unei liste de rezerve
foarte restrânsă. “Avem şi liste de
rezerve, dar aceasta este destul de
restrânsă, ca şi în fiecare an, pentru
că sunt multe secţii de votare în
judeţ şi în localităţi oamenii nu
prea mai vor să participe la vot.
Deci, în urma grupării nu prea mai
am ce să trag la sorţi. I-am grupat:
juriştii - preşedinţi, funcţionari pu-
blici - preşedinţi, care locuiesc în
apropierea secţiilor de votare. Aşa
că listele sunt întocmite”, a conclu-
zionat preşedintele Tribunalului
Satu Mare.

CIPRIAN BÂTEA

Tribunalul a stabilit preşedinţii secţiilor 
de votare
8 Din cauza interesului scăzut şi a condiţiilor impuse de jurişti şi funcţionari publici, judecătorii au renunţat
la tragerea la sorţi, grupându-i pe preşedinţi şi locţiitori în jurul adreselor de domiciliu

DEMERS. Conducerea Tribunalului a prezentat modul de desemnare a preşedinţilor secţiilor de votare

Continuând şirul întâlniri-
lor cu sătmărenii, primarul Dorel
Coica s-a întâlnit ieri cu cetăţenii
din cartierul 14 Mai, evenimentul
fiind găzduit de Şcoala Gimnazială
“Vasile Lucaciu”. Edilul şef a fost în-
soţit de viceprimarul Radu Roca
precum şi de o parte din şefii de ser-
vicii din cadrul Primăriei Satu Mare.
“Stând de vorbă cu cetăţenii, dorim
să le aflăm problemele cu care se
confruntă şi să încercăm să găsim
soluţii pentru rezolvarea acestora”, a
declarat edilul şef.

Problemele expuse de cetă-
ţeni cu această ocazie au fost di-
verse, de la drumuri, la canalizare.
Astfel, un cetăţean a arătat că pe
strada Ilarie Chendi muncitorii fir-
mei de distribuţie a gazului metan
au săpat o groapă care a fost acope-
rită doar parţial, iar pământul rămas
afară face mizerie în jur, mai ales
atunci când plouă. Totodată, o lo-
cuitoare de pe strada Egalităţii s-a
plâns  de faptul că reţeaua de cana-
lizare din zonă nu face faţă atunci
când plouă abundent. Au mai fost

prezentate probleme privind locu-
rile de parcare sau necesitatea unor
lucrări la carosabilul străzilor din
zonă. 

Un subiect sensibil şi in-
tens discutat a făcut referire la cei
care dorm la Adăpostul de Noapte
situat în cartier. Locatarii s-au plâns
de faptul că nu numai că le intră în
curţi şi le fură, dar îi şi ameninţă.
Primarul Dorel Coica a promis că în

cel mai scurt timp acest adăpost va
fi mutat din zonă, însă până atunci,
la propunerea locatarilor, se ia în
calcul ridicarea unui zid mai înalt
astfel încât cei care se adăpostesc aici
să nu îl mai poată trece. Totodată,
consilierii primarului au notat toate
sesizările făcute de cetăţeni şi a pro-
mis că în cel mai scurt timp posibil
să găsească soluţii şi să le rezolve. 

Florin Dura

Primarul Sătmarului caută soluţii pentru problemele
cetăţenilor din 14 Mai

Reprezentanţii Avocatului
Poporului au susţinut ieri o nouă se-
siune de audienţe în sala mica a Insti-
tuţiei Prefectului Satu Mare. Ca de
fiecare dată, cei mai mulţi sătmăreni
au cerut îndrumare şi consiliere pen-
tru rezolvarea problemelor de fond
funciar, dar au fost şi câteva persoane
care s-au declarat nemulţumite de
sentinţele date de instanţele judecă-
toreşti. Reprezentantul Avocatului
Poporului, expertul Daniela Pantiş. a
declarat că peste 75 % din dosarele pe
care institutia le examinează se solu-
ţionează favorabil petenţilor. “ Sunt
multe persoane care se adresează in-

stituţiei noastre, dintre acestea 75%
se rezolva favorabil, dar sunt şi multe
dosare pe care nu le putem soluţiona
pentru că nu ţin de competenţa noas-
tră”, a spus expertul Daniela Pantiş.
Reprezentanţii Avocatului Poporului
vor organiza următoarele audienţe la
Satu Mare după data de 20 noiembrie
şi în 13 decembrie. Instituţia Avoca-
tul Poporului este autoritate publică
autonomă şi independentă faţă de
orice altă autoritate publică şi are
drept scop apărarea drepturilor şi li-
bertăţilor persoanelor fizice în rapor-
turile acestora cu autorităţile publice.

Alexandra Ardelean

Probleme de fond funciar recla-
mate la Avocatului Poporului

Direcţia de Cultură a Mu-
nicipiului Carei organizează dumi-
nică un nou eveniment cultural. Cu
această ocazie, începând cu ora
12.00, în Sala de expoziţii de la etajul
Castelului Károlyi din municipiul
Carei va avea loc vernisajul expozi-
ţiei de pictură a artistei Manherz

Ibolya. Pictoriţa îşi va prezenta cu
această ocazie ultimele lucrări reali-
zate în cursul acestui an. La acest
eveniment organizat de Direcţia de
Cultură a Municipiului Carei sunt
aşteptaţi să participe cât mai mulţi
iubitori ai artelor vizuale.

Pavel Prodaniuc

Expoziţie de pictură la Castelul
Karolyi
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Primul ministru al României
şi preşedinte naţional al
Partidului Social Demo-

crat, Victor Ponta - candidat al
Alianţei PSD-UNPR-PC la Pre-
şedinţia României - va fi prezent
sâmbătă la manifestările dedicate
Zilei Armatei Române de la Carei
şi Satu Mare. Alături de Victor
Ponta vor mai fi prezenţi  minis-
trul Apărării Naţionale, Mircea
Duşa, respectiv alţi miniştri sau
înalţi oficiali ai statului român.
Victor Ponta va efectua sâmbătă
cea de-a patra vizită din acest an
în judeţul Satu Mare. 

Programul oficial 
al manifestărilor 

Manifestările dedicate
Zilei Armatei Române de la Carei,
la care va participa premierul Vic-
tor Ponta, vor debuta sâmbătă, de
la ora 11.00, informează Biroul de
presă al Ministerului Apărării Na-
ţionale (MApN). “La Carei, în faţa
Ansamblului Monumental “Glorie
Ostaşului Român”, ceremonia mi-
litară şi religioasă de depuneri de
coroane şi jerbe de flori va avea loc
sâmbătă, 25 octombrie, de la ora
11.00. În cadrul unei expoziţii sta-
tice vor fi prezentate elemente de
tehnică, echipament şi armament
din înzestrare, iar o grupă de mili-
tari profesionişti va executa un
exerciţiu de mânuire a armamentu-
lui”, se arată în comunicatul de
presă al MApN. După manifestă-
rile de la Monumentul Ostaşului
Român, premierul Ponta va parti-
cipa la inaugurarea noului sediu al
Primăriei Carei. La Satu Mare, ce-
remonia de depuneri de coroane de
flori va avea loc sâmbătă, 25 oc-
tombrie, de la ora 14.00, la Monu-
mentul Ostaşului Român.

Premierul Victor Ponta va parti-
cipa atât la ceremoniile din Carei,
cât şi la cele organizate în munici-
piul Satu Mare.

De altfel, ministrul Apă-
rării Naţionale, Mircea Duşa, s-a
aflat la începutul acestei luni în vi-
zită de lucru la Carei şi Satu Mare,
ocazie cu care a trecut în revistă
pregătirile pentru ceremonia din
25 Octombrie, respectiv sărbători-
rea Zilei Armatei Române. Mircea
Duşa s-a declarat mulţumit de sta-
diul lucrărilor de la Monumentul
Ostaşului Român – obiectiv pre-
luat de către Consiliul Judeţean. La
acea dată, ministrul Apărării Na-
ţionale a vizitat Castelul Karolyi,

sediul viitorului sediu al Primăriei
Carei şi alte obiective din munici-
piu.

Record al ultimelor
două decenii

Victor Ponta a vizitat ju-
deţul Satu Mare de nu mai puţin
de trei ori în acest an. un veritabil
record, în condiţiile în care niciun
alt şef de guvern nu a onorat vreo-
dată atât de des judeţul nostru.
Prima vizită a fost la începutul
lunii mai, cu ocazia celei de-a 58-a
ediţii a sărbătorii câmpeneşti de pe
dealul de la Huta Certeze – Moi-
şeni – Sâmbra Oilor, unde, potrivit

organizatorilor, peste 20.000 de
oameni au participat la eveniment,
fapt care a constituit un record al ul-
timului deceniu. 

Primul ministru al Româ-
niei şi preşedintele național al Parti-
dului Social Democrat, Victor
Ponta, şi vicepremierul României,
ministrul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice şi preşedinte
executiv al PSD, Liviu Dragnea, au
fost prezenţi la mijlocul lunii mai din
nou la Satu Mare. Cei doi înalți ofi-
ciali au participat la mai multe eve-
nimente, printre care înmânarea
unui număr de nu mai puțin de o
mie de noi carnete de membri pentru
tinerii sătmăreni care au dorit să se

înregimenteze în cadrul Organizației
Județene Satu Mare a PSD.

Cea de-a treia vizită a avut
loc la sfârşitul lunii august, atunci
când în cadrul unei vizite oficiale pri-
mul ministru Victor Ponta anunța
faptul că în cel mai scurt timp se va
scoate la licitație centura Sătmarului,
lucru care de altfel s-a şi întâmplat.
Cu aceiaşi ocazie, Victor Ponta şi
Liviu Dragnea le-au înmânat prima-
rilor din judeţ cheile pentru micro-
buzele şcolare puse la dispoziţie de
Guvernul României. De asemenea,
în cursul aceleiaşi zile, ministrul
Dezvoltării Regionale şi Administra-
ţiei Publice a pus piatra de temelie la
Primăria Tăşnad.

CIPRIAN BÂTEA

PeNTRu A PATRA OARĂ ÎN ACeST AN

Victor Ponta revine în judeţul Satu Mare
8 Premierul României va participa la manifestările prilejuite de Ziua Armatei de la Carei şi Satu Mare

VIZITĂ. Victor Ponta a mai fost prezent la manifestările de la Carei în anul 2012

Angajaţii din asistenţa so-
cială vor avea de anul viitor salarii
mai mari. Creşterea salarială cu
aproximativ 100 de lei se va pro-
duce de la 1 ianuarie 2015, în sumă
fixă, nu procentual, şi se va face
pentru toate categoriile de perso-
nal din sistemul de asistenţă so-
cială. Acest lucru este posibil după
negocierile care au avut loc în data
de 8 octombrie, la Bucureşti, între
sindicate, Ministerul Muncii şi Mi-
nisterul Finanţelor Publice, la care
a fost prezent şi preşedintele Sindi-
catului Asistenţilor Personali, Ma-
ternali şi Sociali din judeţul Satu
Mare, Vasile Dârle.

Membrii Sindicatului
Asistenţilor Personali, Maternali şi
Sociali din judeţul Satu Mare, sin-
dicat ce reprezintă lucrătorii din
asistenţa socială, au pichetat în
data de 8 octombrie sediul Minis-
terului Muncii, Familiei, Protecției
Sociale şi Persoanelor Vârstnice
(MMFPSPV) din Bucureşti, ală-
turi de colegii din Federația

Națională Sindicală
“PRO.ASIST”, în cadrul acțiunilor
sindicale promovate de Confedera-
ţia Naţională Sindicală “Cartel
Alfa”. Preşedintele sindicatului, Va-
sile Dârle, a participat la negocie-
rile avute în aceeaşi zi la sediul
acestui minister între sindicalişti şi
reprezentanţii MMFPSPV, la care
au fost prezenţi şi reprezentanţii
Ministerului Finanţelor Publice.
Revendicările cerute de sindicalişti
au vizat majorarea veniturilor
salariaților din asistență socială cu
cel puțin 50%, aceştia având în
prezent cele mai mici salarii din
sistemul bugetar, emiterea unui act
normativ care să impună la nivel
național aceleaşi drepturi tuturor
salariaților sistemului fără deose-
biri de la județ la județ în acorda-
rea sporurilor la salariile de bază
pentru personalul care lucrează în
aceleaşi condiții de muncă, plata
sporului corespunzător pentru
angajații care asigură continuitatea
activității în zilele de sâmbătă, du-
minică şi sărbători legale, precum

şi introducerea grupei de muncă
pentru angajații care lucrează în
condiții grele/vătămătoare.

În urma negocierilor pur-
tate, s-a decis ca începând cu data
de 1 ianuarie 2015 salariile angaja-
ţilor din sistemul de asistenţă so-
cială să fie majorată cu o sumă fixă
de 100 de lei, şi nu procentual sau
eşalonat aşa cum au propus iniţial
reprezentanţii celor două minis-
tere. De aceste prevederi vor bene-
ficia toţi angajaţii acestui sistem
din România, indiferent de judeţ
sau dacă este vorba despre asistenţi
personali, maternali sau sociali.

Totodată, preşedintele
Sindicatului Asistenţilor Perso-
nali, Maternali şi Sociali din jude-
ţul Satu Mare, Vasile Dârle, a
apreciat faptul că în urma demer-
surilor făcute de sindicatul pe care-
l conduce, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean Satu Mare,
Mircea Govor, a rezolvat problema
salariilor restante ale asistenţilor
maternali. “Vicepreşedintele Mir-
cea Govor a intervenit în urma de-

mersurilor făcute de noi şi a achi-
tat în totalitate salariile restante pe
două luni ale asistenţilor mater-
nali. Astfel că, în prezent, aceste
salarii sunt la zi”, a mai afirmat Va-
sile Dârle.

Sindicatul Asistenţilor

Personali, Maternali şi Sociali din
judeţul Satu Mare face parte din
Federaţia Naţională Sindicală
“PRO.ASIST”, afiliată, la rândul
său, Confederaţiei Naţionale Sin-
dicale “Cartel Alfa”.

Florin Dura

Salarii majorate pentru angajaţii din asistenţa socială
8 Începând cu data de 1 ianuarie, lefurile angajaţilor din acest sistem vor creşte cu 100 de lei
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Odată cu împrejmuirea uni-
tăţii de învăţământ, elevi-
lor de la Şcoala

Gimnazială “Avram Iancu” din
cartierul Micro 16 le este asigu-
rată securitatea. Totodată au fost
executate lucrări de igienizare a
sălii de sport din incinta şcolii, va-
loarea totală a acestor investiţii, de
aproape 70.000 de lei, fiind asigu-
rate de Primăria Satu Mare. Re-
cepţionarea acestor lucrări a avut
loc ieri într-un cadru festiv la care
au participat primarul municipiu-
lui Satu Mare, Dorel Coica, vice-
primarul Radu Roca, inspectorul
şcolar general, Claudiu Mondici,
directorul şcolii, Cătălina Sat-
mari, cadre didactice, elevi şi pă-
rinţi.

Şcoala, împrejmuită
în totalitate

Directorul Şcolii Gimna-
ziale “Avram Iancu”, Cătălina Sat-
mari, a explicat de ce era necesară
construirea unui gard care să îm-
prejmuiască şcoala. În jurul curţii
unităţii de învăţământ existau ga-
raje care o împrejmuiau. Odată cu
reabilitarea cartierului Micro 16,
aceste garaje au fost dărâmate, iar
curtea şcolii a rămas liberă. Pentru
a preîntâmpina unele evenimente
nedorite, conducerea şcolii a solici-

tat sprijinul Primăriei Satu Mare
pentru construirea unui gard îm-
prejmuitor. “Am avut înţelegere la
conducerea Primăriei Satu Mare
care a răspuns prompt la solicitările
noastre şi a alocat sumele necesare.
Astfel că înainte de începerea noului
an şcolar, gardul a fost ridicat asigu-
rând securitatea elevilor noştri”, a
precizat directorul Cătălina Satmari.

Din banii alocaţi de Primă-
ria Satu Mare, a fost ridicat gardul
împrejmuitor, lucrări care au costat
51.369 lei, şi au fost executate lu-
crări de igienizare a sălii de sport,
pentru care Primăria a alocat
18.255 de lei. Valoarea totală a lu-
crărilor realizate la Şcoala Gimna-
zială “Avram Iancu” s-a ridicat la
aproape 70.000 de lei.

Lucrări necesare
Inspectorul şcolar general,

Claudiu Mondici, a precizat că in-
vestiţia de la această unitate şco-
lară era necesară deoarece prin
lipsa gardului era pusă în pericol
securitatea elevilor. “Este doar o
mică parte a investiţiilor care vor
mai fi realizate la această şcoală.

Cartierul Micro 16 are din primă-
vara acestui an o altă faţă şi era
normal să urmeze şi reabilitarea
şcolii, fiind singura unitate de învă-
ţământ gimnazial din această zonă”,
a mai arătat Claudiu Mondici.

Primarul Dorel Coica a
arătat că anul viitor şcoala va fi
reabilitată în totalitate printr-un
proiect european în valoare totală
de peste 2,8 milioane de lei.
“Şcoala va fi reabilitată în totali-
tate şi va fi dotată cu toate cele ne-
cesare. Tot în cadrul aceluiaşi
proiect european vor fi moderni-
zate şi alte şcoli din municipiul
Satu Mare. Eu personal mă ocup
de sistemul de învăţământ din oraş
şi cu ajutorul echipei pe care o am
la Primăriei ne dorim ca până la fi-
nele anului 2016 să reabilităm
toate şcolile din oraşul nostru”, a
mai precizat primarul Dorel
Coica. Viceprimarul Radu Roca a
arătat că în urma vizitelor între-
prinse în cele 41 de unităţi şcolare
de pe raza municipiului Satu Mare
au fost observate problemele cu
care se confruntă acestea şi că sunt
făcute eforturi susţinute pentru
atragerea de fonduri europene. De
asemenea, reprezentanţii părinţilor
au mulţumit atât conducerii şcolii
cât şi a Primăriei Satu Mare pentru
că au fost create condiţii decente
de învăţare pentru copiii lor.

La Şcoala Gimnazială
“Avram Iancu” învaţă în prezent
730 de elevi.

FLORIN DURA

Securitatea elevilor, asigurată la Şcoala
Gimnazială “Avram Iancu”
8 Conducerea Primăriei şi a Inspectoratului Şcolar au recepţionat ieri investiţii de aproape 70.000 
de lei realizate aici

PROMISIUNE. Primarul Dorel Coica a arătat că şcoala va fi reabilitată total în vara anului viitor

În fiecare an, în data de
25 octombrie se celebrează şi “Ziua
Europeană a Justiţiei”. Şi, în fiecare
an cu această ocazie instanţele de
judecată din ţară organizează
“Ziua Porţilor Deschise”. În
schimb, nici în acest an, la Satu
Mare, Palatul de Justiţie nu va
putea fi vizitat de sătmăreni ca ur-
mare a lucrărilor de reparaţii capi-

tale, mai ales că se desfăşoară pe
tronsonul ce cuprinde accesul
principal în clădire. Cu toate aces-
tea, la fel ca şi anul trecut, pentru a
marca acest eveniment, magistraţii
Tribunalului Satu Mare vor pune
la dispoziţia celor interesaţi, în spa-
ţiul virtual, pe portalul instanţei
(www.just.ro) rubrica „Bine de
ştiut”, câteva broşuri primite de la

Consiliul Superior al Magistratu-
rii. Totodată, conducerea Tribuna-
lului Satu Mare face apel la
înţelegerea cetăţenilor interesaţi de
modul de desfăşurare a activităţii
în cadrul Tribunalului Satu Mare
şi speră ca în viitorul cât mai apro-
piat să poată fi gazdele acestui im-
portant eveniment naţional.

Pavel Prodaniuc

Arhivele Naţionale ale Ro-
mâniei, Arhivele Naţionale Satu
Mare în calitate de partener al Aso-
ciaţiei de Tineret DAR Develop-
ment Association organizează cu
sprijinul Muzeului Judeţean Satu
Mare  în perioada 15-25 octombrie
2014,  expoziţia  “Constantin Brân-
coveanu 300 - Documente de Ar-
hivă”, la Muzeul Judeţean Satu
Mare, strada Dr. Vasile Lucaciu nr.
21. Cu această ocazie, în cursul zilei
de azi, începând cu ora 11.00, va
avea loc vernisajul expoziţiei şi lan-
sarea volumului omagial “Constan-
tin Brâncoveanu 300 - Documente
de Arhivă”. În cadrul expoziţiei sunt

expuse reproduceri ale unor docu-
mente emise de cancelaria brânco-
venească în perioada 1688-1714,
aflate în depozitele Arhivei Naţio-
nale Istorice Centrale din Bucureşti.
Expoziţia îşi propune să convingă
publicul interesat de valoarea ines-
timabilă a miniaturilor din docu-
mentele brâncoveneşti, care
reprezintă o culme a stilului de or-
namentare a actelor de cancelarie,
răspunzând cerinţelor boierimii şi
domniei care îşi etalau astfel statu-
tul şi bogăţia. Volumul şi expoziţia
au fost realizate în cadrul unui pro-
iect al Asociaţiei de tineret cu scop
educativ şi cultural, DAR Develop-

ment Association, finanţat de Mi-
nisterul Culturii prin Administraţia
Fondului Cultural Naţional, pro-
iect ce se desfăşoară în perioada mai
- noiembrie 2014. Expoziţia a fost
lansată în 16 august 2014, la Palatul
Brâncovenesc de la Potlogi, iar Pri-
măria Comunei Potlogi este parte-
ner în proiect, alături de alte
instituţii şi organizaţii printre care
şi Asociaţia pentru Sprijin şi Dez-
voltare „Ţara Oaşului” din judeţul
Satu Mare. În perioada următoare
expoziţia itinerantă va ajunge la se-
diile Institutului Cultural Român
din Bucureşti, Viena şi Istanbul.

Pavel Prodaniuc

Palatul de Justiţie nu poate fi vizitat din cauza 
lucrărilor

Scriitorul Mihai Sas şi-a
lansat ieri, la Restaurantul Mioriţa,
cartea “Dangăt de clopot”, acesta
fiind al şaselea volum publicat de
către autor. La eveniment au partici-
pat directorul Direcţiei Judeţene de
Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţio-
nal, George Vulturescu, poetul Ion
Bala, omul de cultură Voicu D.
Rusu, directorul Editurii “Inspi-
rescu”, George Terziu, scriitorul Teo-
dor Curpaş, preşedintele Asociaţiei
Judeţene a Pensionarilor (AJP) Satu
Mare, Livia Haidu şi numeroşi oa-
meni de cultură. Poetul George Vul-
turescu a apreciat munca lui Mihai
Sas, care a ajuns la cel de-al şaselea
volum de proză, în cadrul căruia
sunt prezentate fapte reale şi în care
critică lăcomia şi aroganţa unor po-

liticieni, în special a lui Traian Bă-
sescu şi a Elenei Udrea. La rândul
său, Voicu D. Rusu a  prezentat câ-
teva din calităţile lui Mihai Sas, şi
care se regăsesc în volumele publi-
cate. Totodată, rodul muncii aces-
tuia poate fi găsit în cărţile sale care
se găsesc în biblioteci. 

Scriitorul Mihai Sas a spus
că volumul are trei teme, acestea
fiind: un fost şef din cadrul perioa-
dei comuniste, personajul principal
al cărţii, a doua temă constă în faptul
cum a devenit autorul bărbat, iar a
treia temă despre un fost şef de CAP,
care mai trăieşte şi în prezent. Pro-
gramul muzical a fost asigurat de
Georgeta Govor, Tavi Bud şi Angela
Munteanu.

Pavel Prodaniuc

Mihai Sas şi-a lansat volumul
“Dangăt de clopot”

Documente de arhivă despre Brâncoveanu, expuse
la Muzeul Judeţean
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centrul Medical oftal-
mologic Vitreum

angajează asistentă
medicală. informaţii la
telefon  0751.115.796.

Procurorii Direcţiei de Inves-
tigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi

Terorism (DIICOT) – biroul Teri-
torial Satu Mare, împreună cu ofi-
ţerii de poliţie judiciară din cadrul
Serviciului de Combatere a Crimi-
nalităţii Organizate Satu Mare şi
brigăzii de Combatere a Crimina-
lităţii Organizate Oradea, având şi
suportul de specialitate al Direcţiei
Generale Antifraudă Fiscală – Di-
recţia Regională Antifraudă Fis-
cală 6 Oradea, au efectuat ieri
dimineaţă un număr de 18 perche-
ziţii în municipiul Satu Mare şi
oraşul Livada, în cadrul unei ac-
ţiuni vizând destructurarea unei
grupări specializată în eliberarea
de reţete cu medicamente pentru
afecţiuni neurologice pe numele
unor persoane care, în mod real, nu
au beneficiat de aceste tratamente,
reţetele fiind decontate în mod ne-
cuvenit din bugetul Casei Naţio-
nale de Asigurări de Sănătate, se
arată într-un comunicat de presă
postat pe site-ul DIICOT. 

Percheziţii peste 
percheziţii

Potrivit unor surse judi-
ciare, anchetatorii au descins ieri
dimineaţă la biroul directorului me-
dical al Casei Judeţene de Asigurări
de Sănătate (CJAS) Satu Mare, Ra-
veca Gliga, la biroul medicului şef al
Secţiei Psihiatrie Acuţi, Marius
Gliga, din incinta Spitalului Vechi,
la biroul asistentei şefe Daniela
Cora, la alte locuinţe, respectiv la  re-
ţeau de farmacii  Farma Center cu

unităţi în Satu Mare şi Livada. Pur-
tătorul de cuvânt al Spitalului Jude-
ţean, Constantin Demian, a afirmat
că procurorii au început acţiunea la
ora 6 dimineaţa, după ce au solicitat
conducerii două persoane ale insti-
tuţiei care să asiste la percheziţii. Este
vorba de biroul medicului şef al Sec-
ţiei Psihiatrie Acuţi, Marius Gliga,
din incinta Spitalului Vechi, şi biroul
asistentei şefe Daniela Cora. Anche-
tatorii au descins ieri dimineaţă şi la
sediul CJAS Satu Mare, unde au per-
cheziţionat biroul directorului me-
dical Raveca Gliga. Anchetatorii au
verificat toate reţetele compensate
eliberate de farmaciile sătmărene de
la începutul anului trecut. De aseme-
nea, procurorii au descins  la reţeau
de farmacii  Farma Center din Satu
Mare şi Livada, de unde au ridicat
mai multe acte.

audieri în plină 
desfăşurare

Audierea suspecţilor era în
plină desfăşurare la închiderea ediţiei.
“În funcţie de rezultatul cercetărilor se
vor lua măsuri care vor fi aduse la cu-
noştinţa opiniei publice”, se arăta în co-
municatul postat pe site-ul DIICOT-
structura centrală. În funcţie de rezul-
tatul audierilor, procurorii vor decide
azi ce măsuri vor propune în cazul per-
soanelor anchetate. În cadrul acţiunii
de ieri, procurorii DIICOT – Biroul
Teritorial Satu Mare au beneficiat de
sprijinul lucrătorilor din cadrul Inspec-
toratului Judeţean de Jandarmi Satu
Mare şi a criminaliştilor din cadrul In-
spectoratului de Poliţie al Judeţului
Satu Mare, se mai arată în comunicatul
de presă. Vom reveni cu noi amănunte
despre evoluţia cazului în următorul
număr al ziarului nostru.

Afacere cu reţete false anchetată
de DIICOT la Satu Mare
8 În dosar sunt vizaţi directorul medical al CJAS Satu Mare, Raveca Gliga, 
şi soţul acesteia, Marius Gliga, medicul şef al Secţiei Psihiatrie Acuţi

LebăDA
angajează

2 lucrători comerciali
Experienţa în domeniul materialelor
de construcţii reprezintă un avantaj.

Depune CV-ul la magazinul nostru de
pe B-dul Independenţei UH 8.

Gazeta de nord-Vest 
se poate achiziţiona din lanţul 

de magazine 
Santec şi Barta ati!

ACŢIUNE. Anchetatorii au efectuat simultan mai multe percheziţii

SzaSz lorand

S.C. TROTA România s.r.l. organizeazá interviuri la biroul din
Cluj, str. Baladei 2 A, pentru a selectiona tineri soferi profesionisti cu categoriile
C + E, cu cel putin 2 ani de experientá demonstrabilá pe camion articulat TIR
(cap tractor cu semiremorcá). Se lucreazá numai în echipaj, pentru efectuarea
de transporturi frigorifice în Comunitatea Europeaná. Dupá fiecare 2 luni pe
comunitate, se dá o sáptámîná de concediu, firma asigurînd transportul cu avio-
nul, dus si întors. Se asigurá un minim între salarul de bazá si diurne, care de-
pinde de categoria profesionalá si de vechimea în firmá si care porneste de la
1550€/luná. Solicitantii selectati vor sustine o probá practicá pentru a se valora
capacitatea profesionalá.
Informatii la tel. 0740295418, numai dupá trimiterea unui CV si copii de pe
documentele de mai jos, la soferitir@trota.ro:
- Buletin - Paşaport - Permis de conducere  - Cartela tahograf - Atestat de

marfă
- Caziere judiciar şi auto  - Caracterizare de la ultimul loc de muncă

A se abţine toţi cei ce nu întrunesc condiţiile mai sus arătate.

Primăria Satu Mare va
monta o serie de semafoare în mai
multe locaţii din municipiu, deci-
zia fiind luată ieri în cadrul şedinţei
Comisiei de Siguranţă a Circula-
ţiei. În urma vizitelor efectuate în
cartiere, la întâlnirile cu cetăţenii
au fost semnalate mai multe pro-
bleme care ţin de competenţa aces-
tei comisii, iar în şedinţa de ieri au
fost soluţionate majoritatea solici-
tărilor. Astfel, vor fi montate sema-
foare cu buton la trecerile pentru
pietoni de la intersecţia Bulevardu-
lui Octavian Goga cu strada Basa-
rabia, în faţa magazinului Billa, pe
Bulevardul Lucian Blaga şi pe
strada Martirilor Deportaţi, la in-
trarea principală în Piaţa Agroali-
mentară nr. 1.

Totodată, membrii comisiei
au mai decis marcarea pistei de biciclişti
pe digul râului Someş, limitarea de
tonaj la 7,5 t pe strada Bradului pe por-
ţiunea cuprinsă între străzile Platanului
şi Pinului şi montarea unei oglinzi de
circulaţie în intersecţia străzii Astronau-
ţilor cu Bulevardul Sănătăţii, pentru o
mai bună vizibilitate. De asemenea, se

vor înfiinţa treceri de pietoni la intersec-
ţia străzilor Eroilor, George Călinescu,
Rodnei, strada Ganea, pe Aleea Ilişeşti,
în zona Liceului Teologic Ortodox, pe
Bulevardul Lucian Blaga, în zona cimi-
tirului, pe Drumul Botizului, pe strada
Şoimoşeni şi la ieşirea de pe Aleea Uni-
versului spre strada Zenit.

Florin Dura

Semafoare cu buton în mai multe locaţii din Sătmar

Primăria oraşului Negreşti-Oaş,
titular al proiectelor

-Extindere reţele apă pe str. Gării(Tuba), Plopilor şi 1 Iunie
-Extindere reţele apă str. Gării(Tuba) şi Plopilor

Anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de in-
cadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectele

-Extindere reţele apă pe str. Gării(Tuba), Plopilor şi 1 Iunie
-Extindere reţele apă str. Gării(Tuba) şi Plopilor
in oraşul Negreşti-Oaş.

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele
care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Satu
Mare, str. Mircea Cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi la
orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet
http/apmsn.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta
comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data prezentului anunţ.
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PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL
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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 
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„Încercările şi neliniştile
vremii au şi ele un rost: ne
provoacă la găsirea sensu-

lui ce-l avem în Dumnezeu, ca
ultim reazem etern al liniştii, iar pe
de altă parte ne conduc la găsirea
de noi înşine, ca făpturi renăscute
în Dumnezeu şi ajunse la libertarea
spiritului” – Părintele Arsenie
Boca.

Prin creaţie, omul este un
privitor în sus (antropos), spre Dum-
nezeu. În timp ce animalele privesc în
jos, spre pântece, spre ceea ce este ma-
terial şi perisabil, omul (înzestrat cu
raţiune, voinţă liberă şi sentiment) a
fost creat să-şi îndrepte privirea spre
Ziditor, ţintind mereu spre dobândi-
rea bunurilor care nu se alterează, a
comorilor veşnice din cer. Din nefe-
ricire, se întâmplă ca omul să-şi
schimbe condiţia, întorcându-şi pri-
virea dinspre Dumnezeu spre pă-
mânt, lăsându-se înşelat cu uşurinţă
de ispitele demonice. Indiferent ce
vârstă am avea, vicleanul diavol reu-
şeşte să ne amăgească. Chiar dacă
“umblă, răcnind ca un leu şi căutând
pe cine să înghită” (I Petru V; 8), to-
tuşi diavolul nu ne forţează să-i îm-
plinim voia. el lansează ideea
atingerii unei plăceri sau al unui suc-
ces, la care n-am putea ajunge pe cale
cinstită, ne inoculează posibilitatea
dobândirii oricărui bun în schimbul
săvârşirii unor fapte reprobabile ori
ne prezintă răul sub forma binelui. 

Sfântul Vasile cel Mare
afirmă că răul nu este altceva decât
“lipsa binelui”. răul devine realitate
doar prin voinţa noastră şi, în conse-
cinţă, diavolul are putere asupra
noastră dacă îi permitem noi. Mai
întâi, lucrează la nivel mental: ne
aruncă momeala. În câmpul raţiunii,
noi procesăm orice imagine şi orice
informaţie care se iveşte. Adesea stăm
pierduţi minute în şir, dialogând cu
diverse persoane imaginare, fiind
purtaţi prin diferite locuri, nesesi-
zând că diavolul este un excelent par-
tener de dialog, un bun filosof,
logician şi teolog. ni se pare că vor-
bim cu noi înşine, cu “un alt eu”, adre-
sându-ne întrebări şi răspunzându-ne
totodată. Acel “alt eu” este diavolul,
care ne oferă răspunsuri la toate între-
bările pe care ni le ridică existenţa,
oferindu-ne soluţii variate la toate
problemele, soluţii care, parcă, vin de
nicăieri şi care au menirea de a ne în-
depărta de Dumnezeu. Părintele Ar-
senie Boca zice: „Vrăjmaşul, ca să-şi
ajungă ţinta fărădelegii, îmbie sufle-
tului ispita întâi, cea prin plăcere,
aducându-i momeli plăcute la vedere
şi bune la gustare, potrivite cu fiecare
putere frântă a sufletului în parte.
Deşi înzestraţi cu darurile Botezului,
totuşi n-am scăpat de războiul mo-
melilor. Momeala nefiind păcat, e
permisă de Dumnezeu să cerce cum-
păna libertăţii noastre. Vicleanul are
două feluri de momeli, după iubirea
omului, care înclină fie spre pierzare,
fie spre mântuire. este şi o <<ispită a
mântuirii>>, în care au căzut mulţi
înşelaţi, zicând că-s mântuiţi, când de
fapt ei n-au săvârşit nici alergarea şi
nici după lege n-au luptat. este şi
<<ispita sfinţeniei>>, este şi <<ispita
misiunii>> sau a trimiterii de la
Dumnezeu, precum este şi <<ispita
muceniciei>> (încât în zilele noastre
se văd mulţi călători la iad cu Scrip-
tura în mână). În toate aceste ispite

cad cei ce ocolesc osteneala, minţile
înguste, care spun că nu mai au nimic
de făcut, decât să creadă şi să se soco-
tească a fi şi ajuns sfinţenia, misiunea,
mucenicia şi celelalte năluci ale minţii
înşelate”.   

Astfel, ne complacem în
gândurile pe care ni le strecoară cel vi-
clean, le acceptăm, iar de aici urmează
alţi paşi pe care suntem nerăbdători
să-i parcurgem. o dată ce am consim-
ţit la o plăcere, ne desfătăm cu ea atât
cât putem la nivel mental, dar se naşte
o nouă poftă, o dorinţă fierbinte de a
palpa ceea ce momentan doar ne în-
chipuim. Sugestia părăseşte gândul şi
trece la nivelul verbal, apoi la nivelul
faptic; transpunem în faptă păcătoasă
ceea ce înainte gândeam sau expri-
mam prin cuvinte. De aici decurge
gravitatea acţiunilor noastre: păcă-
tuim pe toate planurile. nu ne mul-
ţumim să consumăm păcatul în noi
înşine, ci abia aşteptăm o ocazie
oportună să ne exteriorizăm. Însă,
„toţi cei ce umblă după plăceri, de
orice fel, nu vor scăpa de primejdii,
afirmă părintele Boca, deoarece sub
orice plăcere e încolăcit un şarpe”.  
uneori, simţim amăgirea diavolului
în timp ce dormim, în stare de visare.
Sfinţii Părinţi (Vasile cel Mare, Gri-
gorie de nyssa ş.a.) spun că visul este
un ecou al faptelor trăite în timpul
zilei sau concretizarea virtuală a unor
dorinţe pe care le nutream ziua.
Acestea, neputându-se materializa în
realitate, capătă contur în sfera im-
aginarului, în vise. Sigmund Freud
scria că visele sunt o proiecţie a reali-
tăţii, iar realitatea este o proiecţie a
viselor. Cei care cred că toate visele
vin de la Dumnezeu, recurg la orice
mijloace pentru împlinirea satisfac-
ţiilor visate. ei consideră că au un gir

de la divinitate, întrucât acţionează
în virtutea visului avut anterior şi
tind să transpună ziua în fapt ceea ce
au visat noaptea. or, aceasta este o
amăgire imensă din partea diavolu-
lui, căreia mulţi îi cădem victime.
unele vise sunt, într-adevăr, trimise
de Dumnezeu, dar e nevoie de dis-
cernământ din partea omului, putere
care vine din înaintarea sa în bine.
trebuie să fim conştienţi că Dumne-
zeu este mereu prezent în viaţa noas-
tră şi că nu are neapărată nevoie de
vise pentru a ne comunica ceva sau
pentru a Se manifesta. Se impune să
urmăm pilda Părinţilor experimen-
taţi în lupta cu cel viclean, care ne re-
comandă să respingem orice vis şi
orice vedenie, chiar dacă avem im-
presia că vin de la Dumnezeu. Cu si-
guranţă, Dumnezeu nu Se va supăra,
fiindcă el ştie că procedând astfel ne
ferim de ispitele celui rău, care este
“mincinos şi tatăl minciunii” (Ioan
VIII; 44). Părintele Arsenie Boca
spune că Dumnezeu poate îngădui
ca pe omul mândru „să-l cerceteze
satana luând chip mincinos al lui
Hristos şi, grăindu-i cu mare blân-
deţe, îi trânteşte o laudă cu care-l câş-
tigă fulgerător şi poate pentru
totdeauna, ca pe unul ce, pe calea cea
strâmtă şi cu chinuri ce duce la Îm-
părăţie, umblă după <<plăceri du-
hovniceşti>>. Iată-l cu momeala pe
gât. De-acu, după oarecare şcoală a
rătăcirii, când încrederea îi va fi câş-
tigată desăvârşit şi îi va fi întărită prin
potriviri de semne prevestite, ajunge
încrezut în sine şi în hristosul lui,
încât şi moarte de om e în stare să
facă, întemeindu-se pe Scriptură...
De aceea sunt îngăduite încercările,
fiindcă numai ele coc sămânţa pe pă-
mânt a dumnezeilor după har. Zice
un Sfânt Părinte: Ia ispitele şi îndată
nu mai e nimeni care să se mântu-
iască! războiul ispitelor e focul care
lămureşte ce/cine suntem fiecare...”  

În concluzie, dragii mei ci-
titori, trebuie să fim întotdeauna
atenţi şi să avem tăria de a alunga
orice gând pătimaş, deoarece e mai
uşor să smulgi răul din rădăcină până
când nu a reuşit să ia amploare. Prin
rugăciune şi post, cu ajutorul lui
Dumnezeu şi prin voinţa proprie
vom rezista cu fermitate ispitelor, ase-
mănându-ne unei stânci din mijlocul
mării, care nu se sfărâmă sub lovitu-
rile valurilor înspumate. 

Vă iubesc! 
Preot dr. Cristian Boloş

Pe urMele PărInteluI ArSenIe BoCA (21)

Ispite, ispite...

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

directă următoarele bunuri imobile:

- casă tip P cu o suprafaţă construită de 121,26 mp şi suprafaţa utilă de
94,84 mp, compusă din 3 camere, bucătărie, 2 holuri, baie, cămară, debara,
garaj, împrejmuire şi utilităţi, cu teren aferent în suprafaţă de 604 mp, sit-
uate în loc. Carei, jud. Satu Mare la preţul de 24.220 euro; 
- apartament cu 3 camere cu dependinţe cu suprafaţa utilă de 41 mp sit-
uat în loc. Satu Mare, Aleea Jiului, bl. 48, ap. 55, jud. Satu Mare la preţul
de 14.400 euro.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice vor achita un avans de
10% din valoarea de strigare. 
Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.
Bunurile sunt înscrise în CF, iar acestea se transmit cumpărătorului libere de orice sarcini.
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LiGa a 2-a: fc OLt- OLimPia, mâine ORa 11

În căutarea primului punct
din deplasare

Olimpia e în căutarea primu-
lui punct din deplasare în
acest sezon şi speră să-l

obţină mâine pe terenul celor de la
fc Olt slatina.

mai mult, conducerea
clubului speră ca galben-albaştrii să
reuşească să înscrie şi primele goluri
în deplasare în acest campionat şi să
rupă seria neagră de cinci înfrângeri
consecutive  pe teren străin în seria
vest.

În etapa a zecea a turului
Ligii a ii-a la fotbal fc Olimpia va
evolua în deplasare, la slatina, în
faţa echipei fc Olt, locul 7 în serie. 

Oltenii par a-şi fi revenit şi
chiar înaintea duelului cu Olimpia
au reuşit două rezultate pozitive, 4-
0 acasă cu metalul Reşiţa ţi 0-0 la
Oradea cu fc Bihor.

sezonul trecut Olimpia a
terminat la egalitate, 0-0 ,meciul de
la slatina dar apoi în retur a pierdut
acasă , la satu mare cu 1-0.

Olimpia a pornit ieri spre
slatina iar azi jucătorii au progra-

mat şi un antrenament pe un teren
din localitate.

Din delegaţia Olimpiei
fac parte 19 jucători: anca şi Şuta
– portari, munteanu, Burlacu,
ioniţă, mureşan, micaş, heil,
iuhas, Laso, Gavrilescu, Rus, faur,
Bic, swarckopf, Villand, Boştină,
feier, a. Rus. Ultimul este un jun-

ior promovat de la echipa a doua a
Olimpiei.

nu fac deplasarea Bălău,
accidentat la spate,  Bujor şi apostu.
Ultimii doi s-au pregătit până acum
3 zile la echipa a doua. De luni au
participat la antrenamentele primei
echipe, dar nu au fost reţinuţi în
lotul care pleacă la slatina.

Programul etapei a 10-a:
fc Olt slatina - fc Olimpia satu
mare
Unirea tărlungeni - fc Bihor
Oradea
fc caransebeş - metalul Reşiţa
fortuna - cs mioveni
Şoimii Pâncota - acs Poli
timişoara

FLORIN MUREșAN

Liga 1 la fotbal

SezoNul 2014-2015

se vede la

mega Net &terasa megamega Net &terasa mega
Str. Păuleşti, nr. 11. Rezervări la telefon: 0741.775.253

aMBiaNţă PlăCută

Vă aşteptăm!
PrieteNi

Ziua a doua a campionat-
ului național de floretă speranțe a
programat miercuri,  la sala de
scrimă floreasca din București
proba masculină pe echipe. La start
s-au prezentat șase formații, iar
locul întâi a fost ocupat de către
csa steaua 1, care a trecut în finală
de csa steaua 2, scor 45-21.
medaliile de bronz au fost cucerite
de către sportivii de la csta
București, după 45-33 în finala
mică împotriva celor de la cs satu
mare.
cs satu mare i-a avut în
componenţă pe  Ștefan chelu,

edwin Pop, steven Pop, tudor sur-
ducan.

Rezultate: 

Tabloul de 8
css Ploiești – cs satu mare 15-45
Semifinale
csa steaua 1 – cs satu mare 45-18
csa steaua 2 – csta 45-35
Finala mică
csta – cs satu mare 45-33
Finala mare
csa steaua 1 – csa steaua 2 45-21.

Cristian Stan

etapa a 10-a a Ligii a 4-a de
elită programează sâmbătă la ora 16
un duel interesant între primele două
clasate. La Oraşu nou, talna va în-
tâlni liderul la zi, someşul Oar. Par-
tida va fi arbitrată de o brigadă de
arbitri din Oradea iar observator a
fost delegat vicepreşedintele aJf
ului, Pataki Zoltan.

Iată programul etapei:
Sâmbătă, 25 octombrie:
• Unirea 2008 Tășnad - Ştiinţa
Beltiug
arbitri: Kovacs szabolcs, Kopriva
tamas, Petz erik
Observator: torok Zoltan

• Talna Orașu Nou - Someșul Oar
(ora 14:00 și 16:00)
arbitri: Brigadă ORaDea
Observator: Pataki Zoltan

Duminică, 26 octombrie:
• Luceafărul Decebal - Sportul
Botiz
arbitri: Peter alin, chiș florin,
iuhasz tibor
Observator: morar nicolae  
• Turul Micula - Voinţa Doba
arbitri: Raț sebastian, moldovan
andrei, matei claudiu
Observator: Dumitraș Gheorghe                 
• Viitorul Vetiș - Schwaben

Kalmandi Cămin
arbitri: Bogdan Răzvan, neichi
sergiu, Șerbănoiu alexandra
Observator: cionca Gheorghe                 
• Recolta Dorolţ - FC Olimpia
Satu Mare II (meci restant etapa I)
arbitri: Bathory Ștefan, Pop
emanuel, tăbăcaru sergiu
Observator: Ziman cornel                      
• AS Cetate 2010 Ardud - FC
Olimpia Satu Mare II, amânat.

echipa Gloria moftinu
mare s-a retras din campionat.
Partidele încep la ora 13 juniorii şi 15
seniorii.

scRimă-sPeRanţe
Floretiştii de la CS Satu Mare,
învinşi în finala mică

Oficiali delegaţi 
la Liga a 4-a

SERIA A – Etapa a IX-a:
Sâmbătă, 25 octombrie:
• energia negrești – as Livada
arbitri: Brigadă maRamUReȘ
Observator: cseh sandor
• Ugocea Porumbești – Dacia medieșu
aurit
arbitri: Bogdan Răzvan, Pop cristian,
Berei Rolland
Observator: Kegyes tibor
Duminică, 26 octombrie:
• someșul Odoreu – arsenal Vetiș
arbitri: hariș armin, Penyegi, Grishabert
Observator: altfatter Robert 
• Unirea Păulești – Voința Lazuri
arbitri: Lupcsa Zsolt, Lupcsa arnold,
Gherasim florin
Observator: Racolța Vasile
• someșul cărășeu – Victoria apa
arbitri: chiorean cristian, Bauer iosif,
Bauer adalbert
Observator: halici eugen
• Prietenia crucișor – Voința Babța
arbitri: Glazer Vendelin, miclăuș Răzvan,
man cătălin
Observator: Por constantin

SERIA B – Etapa a X-a:
Duminică, 26 octombrie:
• crasna moftinu mic - fcm Victoria
2008 carei
arbitri: marinaș adrian, Șuta marius,
munteanu Dumitru
Observator: Păduraru Valentin
• Victoria Petrești - Recolta sanislău  
arbitri: ciocoi marian, ciceu marian,
ardelean Vlad
Observator: Pinter alexandru
• Real andrid - Viitorul Lucăceni
arbitri: szilagyi Bertalan, moisa florin,
toth cristian
Observator: Petz istvan
• Olimpia Domănești - Vulturii santău
arbitri: Petreuș Gheorghe, Bâlc csaba,
Kallos tamas
Observator: năstruț Liviu
• Unirea Pișcolt - fortuna căpleni
arbitri: merkli csaba, nagy szabolcs,
Raul
Observator: ciarnău nicolae
• schamagosch ciumești - frohlich
foieni
arbitri: câmpan mircea, Bura ilie, Lukacs
Levente
Observator: chiorean Radu
• Kneho Urziceni - stăruința Berveni
arbitri: Pop Lucian, Pop mihăiță, hor-
vath Levente
Observator: Rozs Zoltan

Program Liga a V-a,
etapa a 9-a

Seria A:
Duminică, 26 octombrie:
• Platanul marna  - Olimpia căuaș (ora
12:00)
arbitri: Kovacs szabolcs, Kopriva tamas,
Petz eric
Observator: Pataki Zoltan
• as Ghenci - crasana craidorolț
arbitri: Kovacs szabolcs, Kopriva tamas,
Petz eric
Observator: szabo iuliu
• Voința sătmărel - Dacia supur

arbitri: chiriloaia ciprian, Robotin
marius, szucs nicolas
Observator: iuhas ioan
• Victoria tiream - cheși hodod
arbitri: Botoș Rolland, hasna mihail,

Kopriva Zsolt
Observator: Petric emil

Seria B: 
Duminica, 26 octombrie:
• Unirea Bercu - Venus Dumbrava
arbitri: Priner ionuț, trella Zoran, Pop
Rafael
Observator: Kuki carol
• Înfrățirea tarna mare - fc certeze
arbitri: Kovacs attila, Koszor Gabor,
turbuț Darius
Observator: Gerstermaier Ștefan
• Viile satu mare - speranța halmeu
arbitri: Robaș Raul, micaș adrian, talpoș
Virgil
Observator: Pașca Daniel
• egri sasok agriș - Dari Lipău
arbitri: Petruț sebastian, anghiuș marius,
cereteu tudor
Observator: stoica Viorel
• Recolta Dorolț ii stă

LiGa a 4-a – eLite / Brigadă orădeană la Oraşu Nou - Oar

claudia Pop a avut o
prestație excelentă în partida pe care
Gernika Bizkaia a câștigat-o pe
terenul lui Rivas ecopolis, în etapa a
3-a din sezonul regulat al campionat-
ului spaniei la baschet feminin –
ediția 2014/15. Rezultatul final a
fost de 73-67.

În 35 minute de joc, clau-
dia a avut 4/8 la aruncările de două
puncte, 2/3 la cele de trei puncte și
4/4 la linia de pedeapsă pentru un
total de 18 puncte. ea a adăugat 5
recuperări, 4 pase decisive și o
intercepție pentru un indice de 23 la
eficiență.

alte două jucătoare de la
formația învingătoare au înscris câte
18 puncte fiecare. În replică, angela
salvadores alvarez a totalizat 20

puncte și 5 recuperări pentru Rivas.
În urma succesului repurtat la
madrid, Gernika Bizkaia are 3-0 la
general și se situează pe prima poziție
a clasamentului în campionatul
spaniei. 

Următorul meci pentru
echipa claudiei este programat pen-
tru sâmbătă (25.10), în compania
echipei Gran canaria 2014.

Din punct de vedere indi-
vidual, sportiva originară din satu
mare are medii statistice de 12.0
puncte, 4.7 recuperări, 2.0 pase deci-
sive și 2.0 posesii pierdute pentru
11.3 la eficiență. ea are 43% atât la
aruncările de două, cât și la cele de
trei puncte, respectiv 69% la linia de
pedeapsă.

Cristian Stan

Baschet feminin
Claudia Pop, pe primul loc 
în Spania!
8 echipa la care evoluează sătmăreanca, Gernika
Bizkaia, s-a impus pe terenul campioanei



OFeRTe de SeRViCiu

l distribuitor mezeluri, angajez agent
vanzari in zona Satu Mare. Ofer salariu
atractiv si masina de serviciu.
Tel.0744516034
l Firma din Germania cauta electroteh-
nician, mecanic pentru utilaje de panificatie
si abator, instalator utilaje frigo. Avantaj
vorbirea limbii germane. CV-urile se depun
pana in data de 25 octombrie pe adresa de
e-mail oszyzsolt@gmail.com 
l Căutăm măcelari seriosi cu experienţă,
translatori, sortatori carne vită in Germania,
direct la firmă nemţească, femei îngrijitoare
bătrâni cu cunoştinţe minime germană vor-
bită. Telefon: 004915775637510. Orele
12-20.00
l Angajez ajutor zidar in Carei.
0723718385
l Magazin alimentar din Carei angajeaza
vinzatoare si manipulatoare  marfa, cu 4-8
ore. Telefon: 0261864001, intre orele 8-14.

CeReRi de SeRViCiu

l Specialist în construcţii metalice caut
loc de muncă. 0771-475448.
l Tânăr, cu permis de conducere, caut loc
de muncă. Telefon 0743-365114.

MATRiMOniALe

l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără
obligaţii până la 43 ani, pentru prietenie, că-
sătorie. 0747-832325.

diVeRSe

l CuRSuRi calificare 60 meserii: con-
strucţii, electricieni auto, înfrumuseţare, ali-
mentaţie, turism, lSCiR, SSM, PSi, mediu,
agent securitate. www.fundatiaapt.ro;
0784-238730, 0744-437105.

TRAnSPORT PeRSOAne Şi MARFĂ

l Transport marfă-mutări ieftin. Te-
lefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
l Transport marfă 3 mc, următoa-
rele : balastru, 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 duc-aduc persoane în Germania.
Telefon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania,
Spania, Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism,
intern şi extern, la cele mai bune pre-
ţuri. Telefon (non-stop): 0745-
312034.
l Transport persoane Austria şi Ger-
mania la destinaţie. execut tractări în
şi din străinătate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până
în 1,5 t, în Satu Mare şi judeţele înve-
cinate. Tel. 0743-450946.

PReSTĂRi SeRViCii

l Reparaţii calculatoare, laptopuri, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi,
curăţire unitate, instalare programe office
etc. La nevoie-deplasare la domiciliu. Tele-
fon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full europa, compa-
tibil cu toate aparatele cu harta pentru ma-
şină mică, camion. Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la
preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule de
săpun, fotografii magnetice. Telefon  0743-
612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Fac masaj la domiciliu. Telefon 0741-
618346, orele 8,00 - 20,00.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avan-
tajoase. Telefon 0734-775734.
l executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar şi la domiciliul clientului  Telefon
0743889102.
l execut lucrări de parchetat, parchet cla-
sic + parchet laminat cu maşină aspirator.
Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente speciale. editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, minidV, Hi8 pe
dVd. experienţă mare în domeniu la cele
mai mici preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l instructor auto, categoriile A, B, C, d.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ulti-
mul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l depanez ieftin calculatoare la domici-
liul clientului. 0742-993505.
l executăm toată gama de lucrări în in-
stalaţii sanitare şi gaze naturale la preţuri
avantajoase. Proiecte, montări şi service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
iSCiR + ARGn. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi
alte evenimente, cu aparatură profesională.
Avem experienţă în domeniu, la cele mai
mici preţuri. Telefon: 0744-804981. 
l executăm finisări interioare, de la A -
Z. Telefon 0747-930721.
l executăm izolaţii polistiren case-blo-
curi. Telefon 0740-284161.
l independent execut lucrări de amena-
jări interioare şi exterioare: vopsit, gresiat,
zugrăveli, faianţări, parchetat, la preţuri ne-
gociabile.  0740-511800, 0361-418079.
l executăm reţele de calculatoare şi tele-
fonie + depanări calculatoare, configurare
internet, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TeRenuRi

l Vand teren in comuna Lazuri cu o
casa mica de 2 camere, teren intravilan
10 ari, pret 16000 euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe
strada Victoriei, pret 8.000 de euro, tel
0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari in-
travilan in zona dara-diana 1200
euro/ar. Tel: 0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona in-
dustrială, 68 ari pe str. Careiului. Tele-
fon 0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei -
colţ Pescarilor - 7.000 euro. Telefon
0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia,
300 euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50
ari prima parcelă după case, 300 euro/ar,
parcelat, pe Lucian Blaga; 4,7 ha Păuleşti,
parcelabil, 100 m curent, 400 m gaz, la
200 euro/ar. Telefon 0749-042446.
l Vâ 1,12 ha teren intravilan cu docu-
mentaţie pe măsura 121. Telefon 0745-
855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25
m, str. Odoreului, cu utilităţi. Telefon
0744-252824.
l Vând teren intravilan str. doroban-
ţilor, zona Lucian Blaga, 2 parcele a câte
8,50 ari, utilităţi: apă, gaz, curent la
şosea. Preţ - 1.100 euro/ar, negociabil.
Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m
front, parcelă loc de casă, utilităţi - apă,
gaz, curent, Păuleşti. Preţ - 1.200 euro/ar,
negociabil. Telefon 0747-907020.
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, în-
tabulat pe persoană fizică. ideal pentru
loc de casă sau hale industriale. Preţ 25
000 euro, negociabil. Telefon 0742-
830706.
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 teren 8 ari, zona Amaţi, preţ -
9000 euro. 0748-536127.
l Vând grădină cu cabană din cără-
midă, 10 ari, 5.000 euro, situată în Bercu
Roşu, extravilan. Telefon 0741-120883.
l Vând două parcele teren intravilan
la intrare în Lazuri, cartierul nou. utili-
tăţi: apă, curent, iluminat public, drum
pietruit, proiect de canalizare în curs.
Preţ negociabil. Tel. 0752.025.805
l Vând grădină în Bercu Roşu, în su-
prafaţă de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă.
Preţ 15.000 euro. informaţii telefon
0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Că-
prioarei, cu utilităţi - apă, gaz, curent, ca-
nalizare. Preţ 22.000 euro  negociabil.
Telefon 0745-376594, 0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str.
Ghioceilor. Telefon: 0743-046725.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu cer-
tificat de urbanism, în zona Azuga-Pălti-
niş, din Satu Mare. Telefon
0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga
(str. Zefirului), 5.500 euro/ar negocia-
bil.  0743-557599, 0726-677338.
l Vand 1.16 ha teren intravilan cu
documentatie ce poate fi depus pe ma-
sura 121

GARSOnieRe

l Vând garsonieră Micro 15, etaj i, ter-
mopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon
0747-907020.
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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. 

l diverse: ventilatoare, rezervoare, pompe,
polizoare, lămpi şi alte bunuri specifice unei fabrici
de tricotaje şi de confecţii.    

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

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

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

l 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 suprafata de 250
mp din  terenul in suprafata totala de 500 mp aflat
in proprietatea Statului Roman ,la pretul de
strigare de 74.910 euro,
l 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 terenului aflat in
proprietatea Statului Roman la pretul de strigare
de 75.000 euro.
l Paleti din lemn euro si non-euro

l Cuier  mare patinat, pret de strigare  506 lei
l Cuier mic patinat , pret de strigare  418 lei
l Bufet vitrina patinat ( 4 usi) patinat, pret de
strigare  923 lei
l Bufet vitrina ( 3 usi ) patinat, pret de strigare
721 lei
l Comoda TV mica patinat pret de strigare  273
lei
l Mobilier si aparatura  de birotica, 
l Scule auto: masina de gaurit, ridicator auto,
etc
l Obiecte de inventar ( imprimanta epson)
l masina de spalat auto
l pompa motorina
l bazin combustibil 35 000 l
Listele completete de inventar si  preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare 

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

l diverse piese de schimb auto pret de strigare
48.356,55 lei
l Casa de marcat euro 500 T Handy
Listele complete de inventar si  preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos , nr.17, ap. 10, jud Satu Mare

l Piese auto, pret de strigare 23.485,50 lei.
l Casa de marcat
Listele complete de inventar si  preturile
individuale pentru fiecare bun pot fi consultate la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str
Ham Janos, nr.17, ap. 10, jud Satu Mare

l imprimanta Canon, pret de strigare 200 lei.

l 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
l Spatiu comercial –magazin supermarket situat
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
l Cabana Turisor  S+P+2 situata in negresti
Oas, str Vraticel fn (km9) , extratabulara,pret de
strigare  27.580 euro
l Mijloace fixe (malaxor, cuptor Matador,
cantar, vitrine frigorifice, mobilier comercial ,
hidrofor, masina taiat paine,  casa de marcat)

l Apartament cu 2 camere situat la etaj i in bloc
P+4e din negresti Oas, str Victoriei bl.23 , inscris
in CF 3876 individuala negresti Oas ,
cadastral:89/14  Su=44,32 mp, pret de strigare
15.000 euro 

l 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 reconversia de pe hartie a CF
nR. 3242 Gherta Mica,sub top/210/10 si 212/2
, pret de strigare 97.118 euro

l Teren extravilan in suprafata de 64400 mp
inscris in CF 100304 Piscolt  , pret de strigare
48.690 eur
l Constructii agricole  dezafectate ,  proprietate
extratabulara, pret de strigare  115.871 lei
l instalatie electrica transformator 100 kva , pret
de strigare  64.986 lei

l Stoc produse finite -Confectii femei si barbati
pret pornire licitatie :1712 lei

l Generator aburi TJ star 2
pret pornire licitatie :1471 lei
l Masina de croit GeM 85/6
pret pornire licitatie :1471 lei
l Masa cu fier de calcat
pret pornire licitatie :1612 lei
l Masina de surfilat 5 fire :
pret pornire licitatie  :803 lei

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

l stoc articole confectii pentru femei, barbati si
copii (noi si uzate )  , prêt de strigare 3459 lei 

Şedinţele de vânzare a bunurilor mobile si imobile
menţionate mai sus vor avea loc, de regula, sapta-
manal, în fiecare zi de joi, ora 14:00, la sediul lichi-
datorului inSOLV eXPeRT 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 ace-
leaşi bunuri sau prin negociere directă, 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 raportul de
evaluare. Plata pretului se face in lei la cursul
BnR leu/euro din ziua  adjudecarii bunurilor . 
Preturile  de strigare indicate mai sus nu includ
TVA.

Ofertanţii persoane juridice vor de-
pune la lichidator până în ziua şi ora stabilită pen-
tru vânzare, certificatul de înmatriculare, actul
constitutiv , declaratia ca nu se afla in insolventa  şi
împuternicirea societăţii ofertante pentru repre-
zentantul ofertantei care va participa la licitaţie,
precum şi copie după actul de identitate al acestuia.

Ofertanţii persoane fizice se vor pre-
zenta cu actul de identitate si daca este cazul pro-
cura 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 lichidatorului din Satu Mare,
str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, jud. Satu Mare, cod
poştal 440027.

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

Pentru informaţii suplimentare vă pu-
teţi adresa la tel: 0733.676.201; 0735.842.809,
00261.716703, e-mail: insolv.expert@yahoo.com

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

ÎMPRUMUTURI
RAPIDE!

0751-615127.

SC STEIGER SRL cu sediul in Carei,
str. C-tin Mile nr. 5, 
angajeaza sudori calificati MiG-MAG
(in gaz protector), lacatusi si 
operator CnC calificati. Cerinte: 2 ani
vechime, interpretare desen 
tehnic. Telefon/Fax: 0261866782, e-
mail: reka.herman@steiger.ro  

SC AURORA SA  angajeaza ospatari,
ajutor ospatar, bucatar, ajutor bucatar,
conditii:
-absolventi de studii de specialitate ali-
mentatie publica
-experienta in domeniu
Cererile se depun pana la data de
28.05.2014. informatii telefon
0261.714199

Hotel Perla Angajeaza receptionera. Tel
0740138822

VeReS AGRO PROd COM SRL, cu sediul
in localitatea Piscolt, str.Victoriei, nr.853,
judetul Satu Mare, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de revizuire a
Acordului de Mediu SM 3 din 23.10.2014
emis de Agentia pentru Protectia Mediului
Satu Mare pentru proiectul “extindere ferma
de suine in comuna Andrid, CF100178,
judetul Satu Mare”, propus a fi amplasat in
comuna Andrid, judetul Satu Mare.
informatiile privind Potentialul impact asupra
mediului a modificarilor aduse proiectului
propus pot fi consultate la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Satu Mare,
str.Mircea cel Batran nr 8/B, si la sediul
titularului proiectului in zilele de luni-joi intre
orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14.
Observatiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Satu Mare

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
evenimente. Telefon 0742-784765,
0723-969946.

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

Caut reparator de vane. Tel. 0745-245.607.

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:

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

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

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

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

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!

Vând garsonieră la Burdea, reno-
vată şi mobilată. 19.000 euro.
0740606634

Anunţ de Mediu
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l Vând garsonieră pe strada Ostrovului,
bloc 17. Informaţii la telefon 0744-286577.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort
sporit, casuta alcatuita din camera bucatarie
baie (apa, curent) situata langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere, central,
25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
langa Profi, semidecomandat, parter, balcon
inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in
apropiere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro nego-
ciabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din ca-
ramida, pret 13500 euro. Tel: 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarită-
ţii (beton), 48 mp, etaj III, 18.000 euro.
0788-728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000
euro. Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă,
etaj I, geamuri termopan, finisat. 0747-
701091.
l Vând apartament 2 camere semicen-
tral, etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ -
29.000 euro. Urgent! Telefon 0747-
907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II,
în M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în supra-
faţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere se-
midecomandat, 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, ac-
cept şi Programul “Prima Casă”, fără interme-
diari.  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, gea-
muri 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 Vand apartament de 100 mp in casa 3
camere + bucatarie + 2 camere demisol,
garaj, gradina 2 ari jumatate, zona Strandu-
lui 70.000 euro neg.  Tel:0742.763.592
l Vând apartament 3 camere etaj 2,
Micro 17+garaj. Tel.0770314263,
0753763139
l Vând apartament 3 camere semi-deco-
mandat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ in-
formativ 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 decoman-
dat, 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, mobi-
lat şi utilat, parter cu grădină proprie, 150
mp. Tel. 0740-567603.
l Vând apartament cu 3 camere, deco-
mandat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală
termică, pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei
Electrica. Preţ 36.000 euro, negociabil. Me-
rită văzut! (accept şi schimb cu apartament
cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon: 0751149372

l Vând ap cu 4 camere în Micro 17 pe
Independenţei, finisat, două băi, microcen-
trală, beci 100 mp. Preţ 42500 euro. Tel.
0745789043 sau 0742583153.
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Ac-
cept intermediari, 32.000 euro, 0752-
648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-
352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie, bu-
cătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari
teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utili-
tăţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu
două solarii - 900 mp, acoperit. Telefon
0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort
sporit căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie,
baie (apă, curent), situată lângă ştrand. Te-
lefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari
cu toate utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro.
0770-429973, 0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de
oraş, în zona de vile, cu utilităţi: o casă de lo-
cuit 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 zidită 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 bu-
căţi sau la schimb cu apartament sau alte va-
riante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare
maşină, semicentrală, preţ negociabil. Tele-
fon 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 + depen-
dinţe la numai 70.000 euro  în Centrul
Vechi, Piaţa Libertăţii nr. 22. Telefon 0768-
086893, 0746-086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2
camere plus diferenta, pe Careiului etaj 2-3,
telefon 0725-685514
l Vand casa imediat ocupabila cu toate
utilitatile existente- se poate folosi ca si sectie
pentru diferite procese tehnologice. Tel:
0745-855032
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie
utilate,curte si gradina cu vie si pomi fructi-
feri .Relatii Tel:0743.105071

IMOBILIARE  CAREI

l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial
în Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coa-
fură cu toate dotările în Carei, zonă circu-
lată. Telefon: 0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în centrul
vechi al Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, par-
ter, 2 camere, 2 băi, semidecomandat, con-
fort 1, suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro.
Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent,
apă, încălzire centrală, 35 ari de teren, situată
în Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000
de euro, negociabil. Informaţii la telefon
0745-890548, zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”,
etajul III, nedecomandat - stare foarte bună.
Dotări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă.
Relaţii la telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vând / schimb casă superfinisată la
ţară, 42 ari teren, izolată exterior, geamuri
termopan, baie, bucătărie, hol, trei camere
mari, 2 intrări, la casă, cu uşi termopan, cen-
trală pe lemne, boiler gaz, boiler curent.
0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras.
0726-643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze
nr. 281 şi 2 locuri de casă alăturate. Telefon
0742-464113.
l Vând loc de casă în Halmeu, zonă
bună, 30 ari cu front 28 m. 0742-481793,
0043069917611731.
l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de
teren. Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în
Satu Mic nr. 154. Telefon 0742-524606,
0261-726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha,
la Medieş Vii. 0741-088733.
Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în

comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Tele-
fon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil.
0758-253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon
0755-279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demola-
bilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în
Berveni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în
Cioncheşti, la 300 de metri de drumul prin-
cipal. Telefon: 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 Ur-
ziceni, 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. In-
formaţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren
la Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, ne-
gociabil. Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand sau schimb Opel Zafira an 2001,
2.0 TDI, taxa nerecuperata. Tel
0745325900
l Vand Renault Megan Cabrio, anul
2004, 120.000km motor 2l. interior piele
rosu,radio Cd Mp3, genti aluminiu pret:
4900 euro, inmatriculat.Tel: 0742.763.592
l Vind Iveco neinmatriculat din 2005,
Ford cu platforma din 1999, 3,5 tone, roti
duble. Telefon: 0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare roşu
aprins, întreţinut, cu două rânduri de cau-
ciucuri (iarnă+ vară), înmatriculat, fără
taxă. Preţ negociabil. Telefon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină,
înmatriculat, timbru de mediu achitat. Te-
lefon 0744-792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2002, re-
cent adus în ţară, 150 CP, combi. Telefon
0744-792284.
l Vând Toyota Rav 4 utilitară 4x4, recent
adusă în ţară. Telefon 0744-792284.
l Vând Mercedes A Class, 170 CDI,
Diesel, an 1999, euro 3, recent adus în ţară.
Telefon 0744-792284.

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395 mp. toate
utilităţile (apa, gaz, canalizare energie electrică, etc.), si teren
aferent 15605 mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de productie ,
ateliere , depozite , sopron , etc ) cu  suprafata construita
totala de  2.563 mp si teren aferent pe Str. Careiului nr 160
la pretul de 125.000 euro
Cladirea socio administrativa (Birouri) si Depozit (So-
pron inchis din lemn) terenul in suprafata de 1.625 mp,
proprietate a Sc Via Vital SRL, situata in Loc.Satu-Mare,
Str. Careiului , Nr.160, Jud.Satu-Mare si este 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, diverse bunuri mobile.
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite , so-
pron , etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si
teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial si spatiu ad-
ministrativ 320mp, spatii de depozitare 240 mp) cu
teren aferent in suprafata de 762 mp la pretul de 761.000
lei
Centru de zi Sc  Andandino Land  Srl in suprafata de
628,24 mp si teren aferent 1.348 mp la pretul de 142.764
euro
Constructii SC NETTUNO SRL hale de productie si
teren suprafata construita de 4080 mp si teren in suprafata
de 5000 mp 255.000 euro

Case si Apartamente

Apartament cu 3 camere SC Domaris Com SRL in su-
prafata de 57,24 mp  utili in asociatie, localitatea Satu
Mare, strada Baritiu nr. 127/B la pretul de 147.490 lei
Casa de locuit str. Iuliu Maniu nr 22 cu suprafata utila de
100 mp prêt 55.000 euro
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 Poligo-
nului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 71.500
euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea
Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic AQUILA, judetul
Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in localitatea
Satu Mare, pe Drumul Careiului in imediata apropiere de
Complex Philadelphia la pretul de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata de
10.600 mp la pretul de 4.460 euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC NIVA IMPEX S.R.L
Utilaje diverse din industria lemnului

SC CT CABLE SRL
1 Calculatoare
2 Imprimante
3 Masini Stoko
4 Panouri Giastra
5 Miniaplicatori
6 Adromeda

SC AUTO DIRECT SRL
Diverse piese auto – 22.967,08 lei

SC 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
450.000lei
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 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 SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut

SC MEDIA SAT SRL

Laptop 247.10 lei
Calculator 248.00 lei
Calculator 183.60 lei
Calculator 211.20 lei
Calculator 283.30 lei
Ups 720.20 lei
Calculator 433.90 lei
Calculator 315.80 lei
Calculator 276.90 lei
Laptop 284.10 lei
Calculator 269.30 lei
Mixer 80.00 lei
Calculator 206.00 lei
Mobilier 458.00 lei
Chevrolet aveo 5,816.30 lei
Opel astra 7,098.00 lei

SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect             pret 4000 lei
Ford Transit  an 1991  defect             pret 3100 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatorului judiciar
din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, judeţul Satu
Mare, in data de 17.10.2014 SC ERGOLEMN S.A
08:00, SC VIA VITAL SRL 08:30,  SC NETTUNO
SRL 09:00 am, SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL 09:30 a.m, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 10:00 a.m., SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30 a.m., ,
SC MIDICONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 p.m , SC  ANDANDINO LAND
SRL ora 12:30, SC TECHNOTRADE SRL 13:00 pm,
S.C. HORIZONT S.R.L 14:30pm, SC SIMACO
VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00, 
SC FOX COM SRL in data de 24.10.2014 ora 09:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator
judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunurile de-
bitoarei SC PANNATEK SRL in data de 27.10.2014
ora 11:00 lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe
site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si van-
zari bunuri
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa
lichidatorului judiciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Va-
sile Lucaciu, nr. 36,  judeţul Satu Mare, sau la nr. de telefon
0744601144, 0361 809 462;  0261 770 161, 0744162033
sau email office@euro-insolv.ro
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator
judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunurile de-
bitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati, prêt de pornire
12.900 euro, Semiremorca Krone 3 bucati prêt de pornire
4.900 euro, , licitatia se va organiza in data de 26.09.2014
la ora 9:00 am, si va avea loc in localitatea Dorolt nr. 233/E,
jud. Satu Mare

De vanzare! Apartament situat in Cart Solidaritatii(langa
Biserica de la intrare in cartier), aleea Mircesti, 3 camere,
decomandat, finisat, suprafata utila 80 mp, et.4, blocul are
acoperis tip casa, parcare. Tel inf. 0740.235.728

Parcele de vanzare in suprafata de 600 mp, in zona Lu-
cian Blaga nr 249. Pret informativ 800 - 1000 euro/ar
negociabil. Tel 0744162033

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

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

Vând apartament 3 camere situat pe Dru-
mul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Tele-
fon: 0740-477865 şi 0749-689895.

Vând Ford Mondeo, 2001, 2.0 TDCI, 115
CP, cutie manuală, albastru metalizat,
ABS, Airbag, proiectoare de ceaţă, geamuri
electrice, aer condiţionat, 275.000 km reali.
Preţ 2500 euro, negociabil. Telefon
0740975331.

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fabrica-
ţie 2008. Telefon 0742913114

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

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

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

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

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

De vânzare 2 apartamente si 2 garso-
niere - parter la pachet sau separat în
Negreşti Oaş, Cart. Decebal, relatii la
0746752180.

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

Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere spaţii la etajul clădirii
din str. DECEBAL, nr. 2,  Satu Mare,

pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.
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l Vând Opel Frontera 4x4, an 1995,
climă, stare foarte bună. Telefon 0744-
792284.
l Vând Renault Twingo, an 2001, climă,
recent adus, cauciucuri noi. Telefon 0744-
792284.
l Vând Golf 4, 2001, 1.4 combi, injecţie,
recent adus, 2100 euro, negociabil. Taxa -
150 euro. 0745-325900.
l Vând Ford Transit, 3,5 tone, basculabil,
an fabricaţie 1999, în stare bună de funcţio-
nare. Telefon 0753-660219.
l Vând Logan MCV, 2 locuri, pentru
marfă. Excelent pentru SRL, an 2008. Tele-
fon 0745481253
l Vând Renault Laguna, 1.6 full, an
2006. Telefon 0745481253
l Vând VW Golf 4, diesel 1.9 full. An
2004. Telefon 0745481253
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. Telefon 0754-311000
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003,
cu taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Tele-
fon: 0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, re-
cent adus din Germania. Telefon 0745-
773614.
l Vand  Dacia Sandero din 2008, km la
bord - 45000, taxa poluare plătită. Telefon
0745-789043.
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 Ita-
lia 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,
închidere centralizată, jante aluminiu, în-
matriculat în România. Preţ informativ
2.500 euro, negociabil sau variante. Telefon
0748693578.
l Vand Ford Tranzit,in stare de functio-
nare 3.5t basculabila,tel 0753.660219 
l Vand Golf IV 1.4B an fab.2003
Ac,Abs,computer bord,geamuri
electrice,km 143600 imatriculata taxa nere-
cuperata Tel:0743041760  

PIESE DE MAŞINI

l Vând supapă EGR Mercedes Sprinter
Wahler, Cod: 71071D OE
642140146.Produsul este nou şi poate fi fo-
losit la Mercedes Sprinter, 3l, producţie
2010. Telefon: 0754.625858.

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand tigla veche model 265 marca Jim-
bolia pret 0,70 lei negociabil.Tel :
0744.927.132  
l Vand garaj in Micro 14 langa Auto As,
pe str.Mosoiu, pret 3800 euro negociabil.
Tel 074088506
l Vand tigla veche model 265 marca Jim-
bolia pret 0,70 lei negociabil.Tel :
0744.927.132 
l Vand borhot prune 400Kg,o mobila de
bucatarie si un bufet vechi de 100
ani.Tel:0766.483.005 
l Vand masa calculator. Tel 0749432949
l Vand loc de veci dublu in cimitirul re-
format, langa Gara. Tel 0745311585
l Vand masina de spalat aotomata, in
stare perfecta de functionare. Tel
0745868904
l Vand boiler pe gaz turbo, original, arata
perfect, ofer garantie. Tel 0745868904
l Vând colţar nou. Telefon 0742-
987140.
l Vind sfecla furajera in Camin. Telefon:
0749019110

l Vand cotarca pentru porumb, lungime
10m, inaltime 2,5m, latime 1m, telefon
0261876823 sau 0744114032
l Vand mobila Luceafarul la pret avanta-
jos.Tel:0752933951
l Vând ţiglă din demolare, Carei. Tele-
fon: 0744818148.
l Vând colţar nou, aragaz 3 ochiuri, con-
vectoare la horn, negociabil. 0752-685514.
l Vând aragaz cu trei arzătoare. Telefon
0770-887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi uşa
pentru balcon, geamuri şi uşi metalice. Te-
lefon: 0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston, stare
bună de funcţionare. Micro 17, telefon
0743-392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu as-
pirator. 0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca Nokia,
în stare foarte bună. Telefon 0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţio-
nal. Diagonală 113 cm. Telefon
0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc
cu toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro.
Telefon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Ger-
mania. 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Te-
lefon 0744-755791.
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 bolţari, spalieri, pavaje, orna-
mente, marmură artificială la preţuri fără
concurenţă. Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boi-
ler pe gaz “Ariston”, în stare foarte bună.
Preţ negociabil. Informaţii la tel. 0747-
614196.
l Vând butoaie din lemn de stejar, barik
225 l pentru vin sau pălincă, import Franţa,
în stare foarte bună. 0756-949699
l Vand convector gaz pe horn. Tel
0743225460
l Vand presou cu filtru Tel 0743225460
l Vad presou cu filtru profesional Tel
0743225460

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vând căţei rasa Vijla Unguresc de 8
săptămâni, cu vaccinurile la zi. 0748-
563820.
l Vând 4 capre de lapte. Telefon:
0727741090
l Vând vacă şi lucernă balotată în Cămin.
Telefon: 0753344712

l Vând pui de carne. Telefon:
0744314043

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci.
Telefon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ
negociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-
821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.
l Vând tractoare International Case, De-
utzfahr cu încărcător frontal, Fortschritt,
Fiat, prese de balotat, discuri. Aduc utilaje
agricole la comandă. Telefon 0756-949699.

ÎNCHIRIERI

l Chirie ore/zile garsonieră. Tel:
0748.313.962  
l Închiriez apartament 2 camere, central,
curte interioară, asociaţie. 0770-592182,
0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + in-
ternet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Te-
lefon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei
persoane singure. Str. Ioan Slavici 73. Tele-
fon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri re-
zonabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr fier vechi, transport gratuit.
Telefon: 0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2
ha zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan.
Lenuţa 0742878657

Închirieri auto.
0740.202.156

Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662

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, – 39.003 euro

Apartamente :
Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
41.310 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, 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. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.280 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, 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 camere, 39 mp, loc. Satu Mare,
Aleea Begoniei, bloc PB 8, ap. 3, parter – 11.913
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
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 22.050
euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 8.865 euro 
Teren intravilan, 1.500 mp, loc. Satu Mare, str.
Salciilor – 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 – 1.838 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
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
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 188.230 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 – 157.306 euro
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 ), situ-
ate 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, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Teren intravilan 4.462 mp si atelier productie, bi-
nale PVC, in suprafata de 851,11 mp, situate in
loc. Carei, str. Cuza Voda, nr. 21, jud. Satu Mare,
inscrise in CF 100252, nr. cadastral 3875/102 si
CF 100270, nr. cadastral 3875/24 – 99.000 euro,
exclusiv TVA
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresu-
lui, 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
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 –
16.745 euro

Diverse :
Casete video – 1.185 bucati - 1.469 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 2.281 euro
+ TVA
Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, 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
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 10.919 lei
Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii -
11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si
second - 277 buc) proprietatea Ripping Fleek
SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracam-
inte si incaltaminte - 4.129 euro + TVA) propri-
etatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( mijloace de transport) propri-
etatea Cipi & Pati Mar SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) pro-
prietatea 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 ( auto) proprietatea Domi Distri-
bution SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confectii ) propri-
etatea Euromod Exim SRL - 4.000 lei + TVA
Bunuri mobile ( mijloace de transport, betoniere,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte de
inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Ieremi Mon-
ica I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventor, stocuri ) propri-
etatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc de ma-
terii prime producerea de tâmplărie PVC/AI)
proprietatea Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea 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) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace de
transport ) proprietatea Scorpion SRL
Bara spate – 16 buc. – 86 euro
Usi auto – 45 buc. – 160 euro
Capota fata – 3 buc. – 21 euro
Portbagaj usa – 8 buc. – 39 euro
Anvelope uzate – 120 buc. – 13 euro
Parbriz spate – 7 buc. – 41 euro
Parbriz fata – 5 buc. – 40 euro
Geamuri laterale – 12 buc. – 16 euro
Bord auto – 14 buc. – 75 euro
Licenta aplicatie Bosch – 200,00 euro 
Cal de tras caroserii DOZER – 300,00 euro 
Uscator infrarosu – 300,00 euro 
Elevator/cric electric – 500,00 euro 
Pistol vopsit LPH 400 – 60,00 euro 
Lampa infrarosu – 600,00 euro 
Aparat pneumatic de scos parbriz – 130,00 euro 
Tester diagnoza – 900,00 euro 
Masina de slefuit cu aspirator – 200,00 euro 
Calculator – 180,00 euro 
Aparat sudura metale – 300,00 euro 
Sistem de supraveghere – 200,00 euro 

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.

Închiriez 
autoturisme

începând de la 20 euro

0744768318

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

Vând convenabil uşă dublă termopan
pentru terase, second, şi frigider nou
pentru maşină. Telefon 0742-987140.

Vând cuptor cu microunde Alaxa - 120
de lei negociabil şi picturi (peisaje) cu ve-
chime de 50 de ani. Telefon
0754.373.416. Adresa: str. Dariu Pop, nr.
9, ap. 82

MB EUROPA BROKER 
DE ASIGURARE SRL 

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

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

Asigurare RCA online:  www.mbeuropa.ro
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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 – Eu cu cine votez?
(reluare)
10:00 – Popas Electoral
(reluare)
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului
(reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viața
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping I (reluare)
16:00 – Şcoala Sătmăreană 

17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului
19:00 – Eu cu cine votez?
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Popas Electoral 
22:00 – Incursiune în cotidian
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Music News 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
01:30 – Film artistic: „Străzile
îndurări” 
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
04:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
05:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
06:00 – Avocat TV 
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
09:00 Starea naţiei
10:00 Biziday 10:45

Teleshopping 11:15 Legendele
palatului: Pictorul de la curte
11:55 Legendele palatului:
Pictorul de la curte 12:30
Preşedinte pentru România 13:00
Finanţe şi afaceri 13:30 M.A.I.
aproape de tine 14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping 15:30
Oameni ca noi 16:00 Preşedinte
pentru România 17:00 Zon@
17:30 Europa mea 18:00 Starea
naţiei 18:15 Clubul celor care
muncesc în România 18:20
Legendele palatului: Pictorul de
la curte 18:59 Avanpremieră
telejurnal 19:00 Legendele
palatului: Pictorul de la curte
19:45 Sport 20:00 Telejurnal
21:00 O dată’n viaţă 22:00 O
dată’n viaţă 23:00 O dată’n viaţă
00:25 Aur însângerat

07:00 Ştirile Pro
Tv 10:00 La Maruţă
11:30 Trandafirul
negru 12:30
Dădaca 13:00

Ştirile Pro Tv 13:45 Trandafirul
negru 15:00 Partenerul ideal
17:00 Ştirile Pro Tv 17:30 La
Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Vocea României 22:45 De-a v-aţi
ascunselea 00:00 Renunţă,
Dorothy! 01:30 Fotbal Europa
League (reluare sport.ro)

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:50 În gura presei
11:40 Teleshopping

12:00 Mireasă pentru 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 X Factor 23:15
Hell’s Kitchen – Iadul Bucătarilor
01:00 Observator

07:00 Trasnitii din
Queens 07:45 Iubiri
Secrete 08:45
Unchiul Ponder
10:45 Teleshopping

11:15 Cireaşa de pe tort 12:30
Teleshopping 13:00 Râzi şi câştigi
13:30 Teleshopping 14:00 Focus
14:30 Iubiri Secrete 15:30 O familie
de poliţişti 16:30 Focus  17:00
Cusurgiii 17:30 Trăsniţi din NATO
18:00 Focus 19:00 Râzi şi câştigi
19:30 Cireaşa de pe tort 20:30
Martor protejat 22:30 Trăsniţi din
NATO 23:00 Epic Show 00:00
Hawaii 5.0

07:00 Ştirile Kanal
D 07:45 Asi -
Împotriva destinului
10:00 Draga mea
prietenă 12:30 Ştirile

Kanal D 13:30 Te vreau lângă mine
16:45 Teo Show 18:45 Ştirea zilei
19:00 Ştirile Kanal D 20:00
Suleyman Magnificul 22:15 D-
Paparazzi 23:15 KIDSing Romania
00:30 Ştirile Kanal D

07:15 Minciuna
08:15 Tânăr şi
Neliniştit 09:30
Clona 10:45

Pasiune interzisă 11:45 Pentru că te
iubesc 13:00 Culorile iubirii 14:30
Complicea 15:30 Minciuna 16:30
Tânăr şi Neliniştit 17:30 Clona
18:30 Pasiune interzisă 19:30
Pentru că te iubesc 20:30 Culorile
iubirii 22:00 Complicea 23:00 Casa
de alături 00:00 Clona 01:00 Numai
iubirea

07:00 Food Safari
08:00 Dr. Oz Show
09:15 Nu-i usor sa
fii mireasa! 10:15 Să
te prezint părinţilor

11:30 Ceva bun 12:00 Sue Thomas
13:00 Pe viaţă 14:00 Iubiri mondene
– Legături periculoase 15:00
Invitație la botez 16:00 Ochi de
înger 17:30 Test de fidelitate 19:00

Nuntă cu stil 20:00 Dr. House 00:00
Dr. House 01:00 Totul despre sex

07:40 Aici şi acum
09:05 Madonna:
The MDNA Tour
11:05 Percy

Jackson: Marea Monştrilor 12:50
Tabără cu bucluc 14:20 Cirque du
Soleil: Departe, în alte lumi 15:55
Jucării 17:55 Filme şi vedete 18:25
Aici şi acum 20:00 Ziua Z:
Apocalipsa 3D 22:00 Banshee
22:55 Stalingrad 00:50 Picasso,
artist si demon

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

Sport.ro 10:00 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora
exactă în sport 13:00 "Bucuraţi-vă
de fotbal!": Fotbal UEFA Europa
League: Celtic – Astra 13:30
"Bucuraţi-vă de fotbal!": Fotbal
UEFA Europa League: Steaua - Rio
Ave 14:00 Ştiri Sport.ro 14:10 Ora
exactă în sport 15:00 Ştiri Sport.ro
16:00 "Bucuraţi-vă de fotbal!":
Fotbal UEFA Europa League:
Celtic – Astra 16:30 "Bucuraţi-vă de
fotbal!": Fotbal UEFA Europa
League: Steaua - Rio Ave 17:00
Fotbal: Rezumate Europa League
18:00 Ştiri Sport.ro 18:30 Marea
Ţăcăneală 20:00 "Bucuraţi-vă de
fotbal!": Fotbal UEFA Europa
League: Celtic – Astra 20:30
"Bucuraţi-vă de fotbal!": Fotbal
UEFA Europa League: Steaua - Rio
Ave 21:00 Ştiri Sport.ro 21:10
Glory "Mondialul de bătaie" 22:00
Wrestling RAW 00:00 Special
UEFA Europa League

09:35 Snooker
11:00 Campionatul
mondial de turisme
fia by lg 11:30 Darts
13:30 Omnisport

13:45 Omnisport 14:30 Sporturi de
iarnă 14:45 Snooker 16:45

Campionatul mondial de turisme fia
by lg 17:15 Omnisport 17:30
Omnisport 18:30 Darts 19:30
Snooker 21:00 Box 21:45 Box 22:00
Box 00:00 Raliuri 00:15 Pro
wrestling

10:00 Previziunile zilei
11:00 Se întâmplă în
România 12:00 Ştiri
13:00 Se întâmplă în
România 14:00 Ştiri

15:00 100 de minute 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei
20:30 Subiectiv 22:00 Ştiri 23:00 În
Premieră 01:10 Sinteza zilei

07:00 Realitatea de la
fix 08:00 Realitatea de
la fix 09:00 Realitatea
de la fix 10:00
Realitatea de la fix
11:00 Realitatea de la

fix 12:00 Realitatea de la fix 13:00
Fabrica 14:00 Lifetime News 16:00
Newsroom 18:00 Realitatea de la fix
18:30 Academia de evaziune 20:00
Prime Time News 21:00 Jocuri de
Putere 23:00 Realitatea de la fix
00:00 Realitatea de la fix 01:00
Realitatea de la fix

07:40 Căutătorii de
aur din Marea Bering
08:35 Escrocherii
adevărate 09:05

Whiskey în afara legii 10:00 În
Alaska, la înălţime 11:00 Maşini pe
alese 12:00 Maşini pe alese 13:00
Căutătorul de maşini clasice 13:30
Căutătorul de maşini clasice 14:00
Trenuri în Alaska 15:00 Trenuri în
Alaska 16:00 Trenuri în Alaska
17:00 Regii licitaţiilor 17:30
Comoara din container 18:00
Războiul depozitelor – Canada
18:30 Vânătorii de licitaţii 19:00
Cum se fabrică ? 19:30 Cum se
fabrică ? 20:00 Oraşe în secţiune
21:00 Vase uriaşe 22:00 Trucurile
minții 22:30 Trucurile minții 23:00
Cazuri neelucidate 00:00 Magia lui
Keith Barry
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BERBEC (21.03 - 20.04)
S-ar putea să te îndrăgos-

teşti sau să atragi în viaţa ta o per-
soană specială care vrea să împartă cu
tine clipele plăcute ale vieţii.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Relaxează-te şi uită de ten-
siunea prin care ai trecut. Simte-te
bine împreună cu prietenii sau fami-
lia. Exprimă-ţi gândurile şi găseşte un
mod prin care să-ţi manifeşti talentul
creator.
GEMENI (22.05 - 21.06)

Schimbările constante din
viaţa ta îţi vor crea o stare de confuzie.
Dacă iei în considerare toate posibi-
lităţile este posibil să te răzgândeşti. 
RAC (22.06 - 22.07)

Supărarea se va traduce
prin izolare. Ar trebui să cauţi acele
activităţi care să implice un colectiv
numeros. Simţi nevoia să ai mulţi oa-
meni în preajma ta. 
LEU (23.07 - 22.08)

Va trebui să fii atent atunci
când călătoreşti. Regulile de circula-
ţie vor fi încălcate mai mult decât de
obicei. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.08)

Participă la acţiuni spor-
tive. Ai nevoie de destindere şi poţi
să câştigi dacă te mobilizezi.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Dacă cineva se străduieşte
cu tot dinadinsul să îţi atragă atenţia,
ajută cât poţi de mult dar nu te opri
din drumul tău.   
SCORPION (23.10 - 21.11)

Chiar dacă vei simţi în con-
tinuare nevoia de a fi călare pe situa-
ţie, vei avea acum cu cine să îţi
împarţi visele.   
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

O discuţie în familie te va
face să te simţi prost astăzi dar amin-
teşte-ţi să nu foloseşti metoda dinte
pentru dinte pentru că “niciodată
două rele nu au făcut una bună”. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Prieteniile, relaţiile cu cei
din jur par a fi cât se poate de în re-
gula, chiar dacă nu sunt, aşa cum do-
reai, perfecte. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Îţi vei găsi companie cu
uşurinţă. Iniţiativa ta ciudată va dă-
râma tot programul tocmai când
toata lumea era gata să-l urmeze. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Lasă-i pe ceilalţi să conducă
pentru o perioadă de timp. Vei avea
şi tu partea ta la timpul potrivit şi vei
constata cum exemplul tău este
urmat de ceilalţi. 

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 22.45 - De-a v-aţi 
ascunselea
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Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorică cel complexat
de dotarea sa extrem de anemică
are un talent aparte de a-şi găsi
însoţitori, uneori chiar peţitori.
A început cu fostul său asociat şi
patron, cu care a dat băncilor
tun după tun. După ce a fost ex-
clus din viaţa publică, şi-a făcut
un comando de beţivani, drogaţi
şi alţi dezaxaţi. A mai atras în
echipă şi vreo două- trei pipiţe,
cărora manichiura nu le per-
mitea să folosească tastatura. Un
alt sponsor îndrăgit de Castor a
devenit un patron din Oaș. Mai

nou se învârte cu cămătarul
Roşeaţă, care probabil îl mai
scarmănă din când în când la
poponeaţă. Noua achiziţie a
Castorului se pricepe bine de tot
şi la clonarea cardurilor. Pentru
a acoperi întreaga paletă de
infracţiuni, Castorul venal mai
trebuie să se asocieze cu un traf-
icant de droguri sau cu un crim-
inal penal. Îi urăm spor la treabă
beţivanului Castorică, cel cu
mintea ischemică. Acest ratat
doar într-un ospiciu mai trebuie
internat şi cazul e rezolvat.

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

Cu cine se mai însoţeşte 
Castorică?

Victor Ponta s-a aflat ieri la
Mediaş la un eveniment
important pentru

Transgaz şi pentru toată România
– un secol de existenţă al Transgaz
şi al transportului de gaze. Activi-
tatea de distribuţie de gaze se
confundă cu istoria României
moderne. 

“Am avut primul oraş din
Europa iluminat cu gaze naturale,
am avut prima staţie de comprimare
a gazelor, am fost prima ţară expor-
tatoare de gaz din Europa. Avem
deci motive de mândrie!” a subliniat
premierul. România are toate
premisele de a redeveni un lider în
Europa în ceea ce priveşte producţia
şi distribuţia de gaze, inclusiv la ex-
port – acesta este obiectivul pre-
mierului Ponta şi al viitorului
preşedinte al României.

Victor Ponta este singurul
politician şi singurul candidat la
Preşedinţie care susţine şi care se
zbate pentru a obţine independenţa
energetică a ţării. România poate fi
lider regional în energie (în 5 ani
atingem independenţa energetică) –
acesta este unul dintre pilonii pro-
gramului de ţară propus de Victor
Ponta.

independenţa energetică
este strâns legată de prosperitatea
românilor şi de întărirea economiei.
guvernul a reuşit săptămânile tre-
cute să amâne creşterea preţurilor la
gaze pentru populaţie. O Românie
Puternică, o ţară care să nu fie
dependentă de gazul rusesc, poate
oferi un mai mare confort populaţiei
şi facturi mai mici la gaze.

Tot ieri, Victor Ponta a
fost prezent la Târgu Mureş pentru
inaugurarea lucrărilor la centura

oraşului – în regim de autostradă.
“Modernizarea infrastructurii de
transport este un obiectiv impor-
tant, susţinut de guvern. Am reuşit
să inaugurăm peste 200 de kilometri
de autostradă, să modernizăm dru-
muri judeţene. România are nevoie
de drumuri moderne, pentru a se
racorda la căile de transport către
Vest, dar şi către Est. Suntem poarta
de intrare şi ieşire în şi dinspre UE.
Nu vom putea profita de acest lucru
fără infrastructura dezvoltată”, a de-
clarat Ponta.

guvernul Ponta susţine
dezvoltarea infrastructurii din Tran-
silvania. În perioada 2012-2014,
Transilvania şi Banatul au primit
peste 1 miliard de euro pentru
construcţia de autostrăzi şi reabil-
itarea de drumuri naţionale. guver-
nul Ponta a făcut cel mai mult
pentru Transilvania din această
perspectivă a finanţării şi dezvoltării
infrastructurii de transport.

Victor Ponta în Transilvania – susţine
dezvoltarea infrastructurii de transport
şi independenţa energetică a ţării

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:

Oaşului, Mesteacănului, Valea Cerbului, Viitorului, Pieţii,
Primăverii, Unirii, Gării, Victoriei, Magnoliei şi Moţilor

Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru discon-
fortul cauzat populaţiei.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRL

Un tragic eveniment rutier
s-a produs în cursul zilei de ieri, pe
DN 1F, în afara localităţii Săcăşeni.
la faţa locului s-au deplasat de
urgenţă agenţii de circulaţie, pom-
pierii militari şi un echipaj
SMURD, întrucât şoferul a rămas
încarcerat între fiarele contorsion-
ate ale maşinii. În urma cercetărilor
efectuate, poliţiştii au stabilit faptul
că un bărbat în vârstă de 39 de ani,
din Supuru de Jos, în timp ce con-
ducea autoturismul marca  Volkswa-
gen Jetta, pe fondul neadaptării
vitezei, într-o curbă periculoasă –

carosabil umed, a pătruns pe con-
trasens, intrând în coliziune cu o
autoutilitară condusă regulamentar
din sens opus de Carol F., în vârstă
de 46 de ani, din Tăşnad. În urma
impactului deosebit de violent, a
rezultat decesul conducătorului au-
toturismului şi al unei femei în
vârstă de 44 de ani, din Supuru de
Jos, pasageră în autoturism.
Conducătorului  autoutilitarei i-au
fost recoltate probe biologice de
sânge în vederea stabilirii eventualei
alcoolemii.

Pavel Prodaniuc

TRAgEDiE lA SăCăşENi
Doi morţi într-un accident 
de circulaţie

Manifestări 
de Ziua Armatei 
Române la
Negrești-Oaș

Ziua Armatei Române va fi
marcată azi la Negreşti-Oaş printr-un
Te Deum, depuneri de coroane de flori
şi un scurt moment artistic.
Manifestările prilejuite de Ziua Ar-
matei Române vor avea loc la ora
13.00, la Obeliscul dedicat Eroilor
Revoluţiei din Negreşti-Oaş, şi vor în-
cepe cu un Te Deum în memoria
eroilor Armatei Române, urmat de
depunerea de coroane şi jerbe de flori.
În final va avea loc un scurt moment
artistic susţinut de ansamblurile Casei
de Cultură şi de elevii şcolilor din oraş.
Primăria oraşului Negreşti-Oaş
adresează reprezentanţilor instituţiilor
publice, organizaţiilor partidelor
politice, organizaţiilor patronale şi
cetăţenilor oraşului invitaţia de a par-
ticipa la aceste manifestări.

Florin Dura
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