
Consiliul Judeţean sprijină
în continuare Olimpia pag. 4

În sfârșit, organele de anchetă se
autosesizează față de acțiunile sece-
sioniste ale maghiarilor din Ardeal.

DIICoT a anunțat ieri că a început
urmărirea penală împotriva UDMR
pentru declarațiile făcute de unii lideri
la Consiliul Reprezentanților Region-
ali de la sfârșitul acestei săptămâni, în
baza legii de combatere a terorismului.
Pentru prima dată, autoritățile române
privesc afirmațiile și faptele
conducătorilor maghiari ca fiind teror-
iste, îndreptate împotriva statului
român. Cum altfel se pot  interpreta
spusele președintelui Kelemen Hunor,
care i-a îndemnat pe unguri să lupte
pentru a-și lua pământurile înapoi.
Referire clară la faptul că Ardealul este
al lor, făcând un apel la ruperea Tran-
silvaniei de România. Mai bine mai
târziu decât niciodată, statul român
trage un semnal de alarmă asupra peri-
colului reprezentat de liderii maghiari,
ale căror acțiuni nu reprezintă decât
tendințe de destabilizare a României,
de rapt teritorial. De asemenea,
procurorii DIICoT s-au sesizat și în
urma amenințărilor venite din partea
primarului de la Sfântu Gheorghe, care
a atras atenția Guvernului că eveni-
mentele de la Târgu Mureș din 1990
(când un român a fost linșat în plină
stradă) s-ar putea repeta, dacă prefectul
de Covasna nu se astâmpără. 

continuare în pagina 2
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Radioterapie 
şi la Spitalul
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Recensământul,
soluţie la problema
maidanezilor
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Peste 100  de copii se vor în-
trece duminică la bazinul Select la cea
de a doua ediţie a Cupei Moş Crăciun
la înot. După succesul avut anul trecut
la prima ediţie a competiţiei, organiza-
torii au anunţat ieri  într-o conferinţă
de presă că numărul participanţilor s-
a dublat iar concursul se va desfăşura
pe parcursul a două zile. La competiţie
şi-au anunţat participarea înotători de

la cele mai importante cluburi din
Transilvania. “Este de apreciat că
Sătmarul rămâne de acum un punct
important pe harta înotului românesc.
Avem copii minunaţi la club şi sunt
convins că în scurt timp vor apărea
dintre ei şi medaliaţi la campionate
naţionale”, a spus Tiberiu Markos, unul
dintre organizatori. 

SPORT - pag. 10-11

Veste excelentă pentru lo-
cuitorii din Domăneşti. Conduce-
rea Consiliului Judeţean Satu
Mare, prin preşedintele Adrian
Ştef şi vicepreşedintele Mircea
Govor, a anunţat ieri că podul de
la Domăneşti este deja
operaţional. Investiţia va fi
inaugurată vineri, de la ora 11.00. 

Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, a precizat
că printr-o investiţie de circa 1,2
milioane de euro, fonduri asigu-

rate de Ministerul Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice,
prin Programul naţional de Dez-
voltare Locală, localnicii din
Domăneşti vor putea circula
liniştiţi peste noul obiectiv. 

„Vineri vom face inaugu-
rarea podului de la Domăneşti.
Este o investiţie realizată prin Pro-
gramul naţional de Dezvoltare
Locală, prin Ministerul
Dezvoltării”. 
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ÎnoT
Peste 100 de copii la Cupa 
Moş Crăciun

Pod nou de acces spre Domăneşti

Continuă dezvoltarea
localităţilor din judeţ
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Românii mănâncă de
Crăciun aproximativ 1 milion de
porci, reprezentând 14% din
consumul anual, iar peste
400.000 dintre animale sunt sac-
rificate în curţile oamenilor, a de-
clarat agenţiei MEDIAFAX Ioan
Ladoşi, preşedintele Asociaţiei
Producătorilor de Carne de Porc
din România. Potrivit lui Ladoşi,
în ferme se taie într-un an aprox-
imativ 3,5 milioane de porci, din-

tre care, de Crăciun, în jur de
400.000. Totodată, se importă
anual 1,6 milioane de porci,
200.000 dintre animale intrând
în ţară în perioada Crăciunului.
“Putem estima că, pe lângă
aceştia, într-un an românii taie în
curţile proprii aproximativ 2 mil-
ioane de porci, dintre care
400.000 în perioada
Crăciunului”, a mai spus
reprezentantul patronatului.

Românii mănâncă 1 milion 
de porci de Crăciun
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Remember

Maxima zilei
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cLinicA
SfântUL Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
nOn-STOp
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ziua 352 a anului

Vei face lucruri prostesti, dar fa-
le cu entuziasm. 

(Sidonie-Gabrielle Colette)

Soarele răsare la 7 şi 47 minute,
apune la 16 şi 38  minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox -  † Sf. Cuv. Daniil
Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi
Zoe; Sf. Ier. Modest, patriarhul
Ierusalimului (Dezlegare la pește)
Romano – catolic - Ss. Malahia,
profet; Graţian, ep.
Greco – catolic - Sf. m. Sebastian
şi cei împreună cu el.

1892 - Premiera baletului
Spărgătorul de nuci de
Ceaikovski are loc la "Mariinsky
Theatre" în St. Petersburg.

REPERE CULTURALE

TeOdOR CuRpaŞ

„Nu e logic să-ți fie frică”
este titlul cărții Sabrinei Matei care
a văzut mai întâi lumina tiparului în
limba engleză. M-am întrebat și eu,
de ce? Și iată, apare acum în limba
română. Dacă a fost atât de mult
apreciată atunci, vă recomand s-o
citiți, acum, pe înțelesul tuturor și
vă asigur că nu veți regreta. 

La finalul lecturii și chiar
pe parcursul ei, simți că te trans-
formi, primești curaj, putere și în-
credere în tine. Ai crede că primul
capitol este cel mai viguros, apoi
crezi că-i al doilea, al treilea și până
la al 12-lea. Îți dai seama că această

scriitoare a vorbit cu tine tot timpul
punându-te, prin exemplele oferite,
în situații ivite pe parcursul vieții,
indiferent de vârstă. Este sau nu este
cartea aceasta utilă oamenilor, o veți
spune fiecare, pe rând, citind-o.
Vom descoperi împreună unghiuri
ale receptării, prin care ne simțim în
paginile volumului, prin vocația lec-
turii libere, fără „mofturi” de
înțelegere a terminologiei aparte
folosită de autoare. Sabrina Matei,
cititorul avizat, contrapune lumii
scepticismului și a urii, gândirii
rudimentare, actul lecturii ca man-
ifestare intelectuală și cale de
menținere a ideii de înlăturare a
fricii în orice situație. Fiecare autor
și fiecare carte au punctele lor de
contur și rolul lor în viața literară. 

Ce face Sabrina Matei,
prin această carte, nu arată cu dege-
tul pentru a exemplifica pe cineva
din jur, ci se întoarce cu fața spre
viața de fiecare zi, fiind solidară cu
mulți scriitori pe care-i citează, prin
acel aparte sentiment de breaslă.
Poate, o parte din miezul cărții îl
constituie acel sentiment de breaslă,
de cordialitate și armonie în a privi
toate lucrurile. În plus, Sabrina
Matei are un crez literar, viguros și
perseverent, purtând spre cititor
arderi de gând și cuvânt, consid-
erând că este o datorie a ei. Este
această carte o dovadă a libertății
spiritului, fiind, de fapt, o carte ce
lucrează asupra noastră, cu adevăr
rostit întreg, în toate detaliile și cu

toate argumentele. Ea, autoarea,
„pipăie” pulsul omului, deschizând
prin îndrăzneală forța de a te face să
nu îți fie frică nicicând și niciunde.
Și rămâne Sabrina Matei constantă
în buna sa credință. Și o face cu
atâta naturalețe și subtilitate a
percepției fenomenului fricii. Este
la autoare, parcă, o datorie morală
de a înlătura frica, opacitatea și a
clipei ce judecă pripit. Motto-ul
fiecarui capitol este atât de bine
ales, încât sugestia te conduce spre
înțelepciunea mesajului. Așa este
cunoscută secvența de inițiere a
monologului din „Hamlet”, a aces-
tui Dumnezeu al teatrului, cum l-a
numit L. N. Tolstoi pe englezul
Shakespeare.

Capitolul V are un motto
incitant: „Nimic nu e ciudat.
Numim ciudat ceva despre care nu
știm destul”. Pune problema și în
faptul următor: Imaginează-ți viața
fără frică. Ce s-ar schimba pentru
tine? Dacă nu te-ai teme de nimic,
am convingerea că ai face lucruri de
care nu ai fi foarte mândru. „Dacă
nu mi-ar fi frică de nimic, cred că
aș fi cea mai arogantă versiune a
mea. Cu o lipsă totală de interes.
Dar totuși, dacă aș fi arogantă ar
însemna că mă iubesc pe mine, nu-
i așa? Și dacă m-aș iubi pe mine,
cum s-ar putea să nu îmi fie teamă
pentru mine?” Autoarea merge mai
departe: „Nu ne e teamă să ne
înecăm în uitare. Să încetăm a ex-
ista...”. Cam în felul acesta decurge

un conținut de carte, o carte cu
totul altfel, o carte ce trebuie citită.
De fapt, citind câteva porțiuni,
obligatoriu o termini de citit. Poate
îți faci și fișe de lectură! Citind
mottoul unui capitol „Unii sunt
ținuți într-o bulă de sticlă. Păcat că
sticla e atât de ușor de spart”, nu-ți
dai seama că tot ce urmează unei
povestiri ce te duce cu gândul de-
parte, în istoria împăraților și
împărăteselor fără copii, cu
războaie, cu tabere și prinți etc.,
apare frica și de aici...  Am încercat
să prezint secvențe ale cărții, dar
autoarea, prin carte, își respectă
cititorul, transmițându-i afecțiunea
sa, fidelitatea față de el, respec-
tându-l, îmbrățișându-l cu
recunoștință și prin această carte.
Întâlnim prin Sabrina Matei, felul
de scriitoare demnă de a-și
îmbrățișa cititorul, realizând o
carte, cu siguranță, a bunului simț,
a bucuriei de a ne transmite ceva,
pentru viața noastră, un elogiu
celor care vor respecta întocmai în-
demnul dat prin titlul ei: „Nu e
logic să-ți fie frică!”. 

Citind cartea nu-ți dai
seama că autoarea nu este altceva
decât o eminentă studentă în anul
II la facultatea de drept din Cluj-
Napoca. După ce a studiat puțin la
medicină, și-a dat seama că n-ar
putea exercita o astfel de meserie,
neînțelegând suficient îndemnul de
mai târziu, ce și l-a dat: „Nu e logic
să-ți fie frică!”. 
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De aceea, anchetatorii tre-
buie să ducă această anchetă la bun
sfârșit,  iar cei vinovați să fie trimiși
după gratii. Asta, pentru că, în ul-
timii ani, am fost martorii
tendințelor unor forțe politice din

țară și din afară de a dezintegra
România, iar pentru acest scenariu
lucrează intens Ungaria, mână în
mână cu Rusia, iar liderii maghiari
din România  sunt vârful lor de
lance.  

Liderii UDMR, anchetați pentru
terorism
urmare din pagina 1

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

Libertatea spiritului în cartea Sabrinei Matei

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Iată vin Colindători! Invitatul de
azi e un bun prieten, şi un vechi co-
laborator al lui Dj Gaby, solistul
vocal al formaţiei Sincron, bine-
cunoscutul Lucian, care vine cu
două colinde dedicate tuturor tele-
spectatorilor.

Şedinţa COnSiliului
lOCal SaTu maRe
Astăzi, de la ora 14:00, NORD
VEST TV va transmite în direct
şedinţa ordinară a Consiliului
Local Satu Mare. O şedinţă de in-
teres public, cu aprobări de
proiecte şi dezbateri la nivel de mu-
nicipiu.

ORa adeVăRului
Înscrierile pe lista moşului
continuă şi astăzi de la ora 18:00
Urmărește ”Ora Adevărului” și
astăzi pentru a fi parte din viața
Sătmarului. O emisiune în care şi
tu poți participa alături de invitații
noștri la dezbaterea celor mai im-

portante subiecte ale zilei şi pentru
a lua parte la marea campanie
realizată de Nord Vest TV – Lista
Moşului.

la iZVOR de CÂnT Și dOR
Marius Chiș alături de invitații săi
vă așteaptă cu cântec și bucurie
astăzi, de la ora 20:45, să urmăriți
o ediție specială de folclor a emisi-
unii ”La izvor de cânt și dor”.  Vă
invităm și pe dumneavoastră să
lăsați cântecul și voia bună să
răsune şi astăzi în casele
dumneavoastră prin intermediul
televiziunii NORD VEST TV.



Pentru anunţurile de mediu, 
la mica publicitate, 

Gazeta de Nord-Vest acordă 
o reducere de 25%.
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Recensământul câinilor, o soluţie pentru
reducerea numărului maidanezilor
8 Asociaţiile de protecţie a câinilor fără stăpân au solicitat ca primăriile din judeţ să se implice mai mult în
realizarea acestui demers

Microciparea tuturor
câinilor din judeţ, în
special a celor cu

stăpân, ar duce la reducerea
numărului de câini fără stăpân pe
raza judeţului Satu Mare.
Reprezentanţii asociaţiilor de
protecţie a câinilor fără stăpân
din judeţ au solicitat ieri, în
cadrul şedinţei Autorităţii Teri-
toriale de Ordine Publică Satu
Mare, ca primăriile să se implice
mai mult în procesul de recenzie
a câinilor vagabonzi.

Microcipare scumpă
Dezbaterea privind câinii

fără stăpân a fost organizată în
cadrul şedinţei la solicitarea făcută
de primarul oraşului Tăşnad,
Vasile Mitraşca. În acest scop, la
discuţii au fost invitaţi
reprezentanţii celor două asociaţii
de protecţie a câinilor vagabonzi
din judeţ, precum şi reprezentanţii
Direcţiei Sanitar-Veterinare  şi
pentru Siguranţa Alimentelor
Satu Mare.

În prima parte a discuţiei,
reprezentantul DSVSA, Alin Gâr-
dan Năvălici, a arătat că în această
perioadă, până la finele lunii feb-
ruarie, se desfăşoară o amplă cam-
panie de microcipare a câinilor
odată cu vaccinarea antirabică.
Astfel va fi făcut un recensământ
al câinilor din judeţ. Dacă vac-
cinarea este gratuită, microciparea
costă 50 de lei, şi mulţi dintre pro-
prietarii de câini nu vor dori să
plătească această sumă. Mai mult
decât atât, medicii veterinari nu au
posibilitatea legală de a-i con-
strânge pe proprietari să-şi mi-
crocipeze câinii, acest lucru
putând fi făcut doar de primării. 

Apel la primării
Reprezentanţii asociaţiilor

de protecţie a câinilor fără stăpân
au solicitat ca primăriile să se im-
plice pentru a ajuta proprietarii în
vârstă de la sate, care au venituri
mici, să-şi microcipeze şi sterilizeze
câinii. “Soluţia pentru reducerea
fenomenului abandonului câinilor
este realizarea unui recensământ al
câinilor cu stăpân. Pentru a putea
ţine sub control câinii fără stăpân,
trebuie să avem o evidenţă clară a
celor cu stăpân. Pentru că nu câinii

fără stăpân îşi lasă puii prin parcuri
într-o cutie de carton. Microci-
parea este foarte scumpă si, după
părerea noastră, ar trebui să fie mai
ieftină şi obligatorie”, a spus mem-
brul fondator al Asociaţiei Free
Life Satu Mare, Carmen Frăţilă.
De aceeaşi părere a fost şi
preşedintele acestei asociaţii, Do-
rina Somogyi.

Totodată, preşedintele
Asociaţiei Puffi din Carei, Maria
Ardelean, este de părere că
primăriile ar trebui să
subvenţioneze măcar costurile pen-

tru microcipare. “Trebuie făcut
obligatoriu un recensământ al
câinilor din judeţ şi, în funcţie de
aceste rezultate, să fie luate
măsurile necesare. Primăriile ar tre-
bui să se implice şi să
subvenţioneze costurile pentru mi-
crocipare. La Carei avem o foarte
bună colaborare cu primarul Ko-
vacs Eugen care oferă ajutor
asociaţiei noastre de câte ori este
necesar”, a spus şi preşedintele
Asociaţiei Puffi din Carei, Maria
Ardelean. 

Maidanezii de la
oraş, aduşi de la ţară

Reprezentanţii asociaţiilor
de protecţie a câinilor fără stăpân
au dat şi o explicaţie pentru
numărul mare de maidanezi de la
oraşe. După părerea lor, acest

lucru este cauzat de faptul că
mulţi câini din zonele rurale
sunt abandonaţi la oraşe.
“Chiar şi noi am avut câteva
astfel de cazuri. De aceea
autorităţile locale din comune
trebuie să se implice serios pen-
tru combaterea acestui
fenomen”, a mai afirmat Maria
Ardelean. 

Pe de altă parte, Car-
men Frăţilă a mai propus ca toţi
câinii din mediul rural fără val-
oare chinologică să fie
sterilizaţi, altfel se va ajunge în
situaţia în care adăposturile din
judeţ să fie depăşite de situaţie.

La finalul şedinţei,
preşedintele ATOP, Pinter
Joszef, a precizat că va fi
transmisă o adresă primăriilor
din judeţ ca să se implice în pro-
cesul de microcipare a câinilor.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

În  data de  19.12.2014 de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

dr. fălăuş  Simona
Medic Specialist  reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În data de  13.01.2015 de la ora 15:00  la Ca-
binet Dr.Coica va consulta 

dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În data de   16.01.2015 de la ora 15:00 la Ca-
binet  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  08.01.2015  de la ora 13:00  la Ca-
binet Dr.Coica va consulta 

dr. rusu Cristian
Medic Primar urologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
Consultatii gratuite doar pentru persoanele
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 persoanele
cu venituri sub 700 lei (Dovada se face cu
adeverinţă  sau cupon de pensie).

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În data de  11.01.2015  de la ora 10:30  la Ca-
binet 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 consulta 

dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În  fiecare  zi  de Marţi  şi  Joi   între  orele
14:00- 18:00,  la  Cabinet  Dr. Coica  va  con-
sulta 

dr.  niculescu  Gabriela
Medic  Primar  orl

Programări la tel: 0755.262.059
_________________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri  începând
cu   orele 15:00, la Cabinet Dr. Coica va con-
sulta 

dr.Gorbatâi aliona 
Medic  primar medicină internă, com-
petenţă în ecografie abdominală, eco-
grafie vasculară, ecografie tiroidiană

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

dr. ramona a. rusu 
Medic specialist  alergologie  imunolo-

gie Clinică
Consultatii gratuite cu Biletul de Trimitere
de la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
_________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

florin dura

SOLICITARE. Asociaţiile pentru protecţia câinilor fără stăpân cer ajutorul primărilor
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Consiliul Judeţean sprijină în continuare
Olimpia
8 Suma alocată clubului pentru acest an a fost suplimentată cu 300.000 lei

Întruniţi ieri în şedinţă ordi-
nară, consilierii judeţeni au
aprobat suplimentarea sumei

alocate Olimpiei pentru acest an cu
300.000 lei. De asemenea, consilie-
rii judeţeni au mai aprobat master
planul actualizat pentru dezvolta-
rea infrastructurii de apă şi apă
uzată. La şedinţa de ieri au fost pre-
zenţi 30 din cei 33 de consilieri ju-
deţeni.

O gură de oxigen 
pentru Olimpia

Consilierii au aprobat
preţurile medii ale principalelor pro-
duse agricole reprezentând veni-
turile din arendă: grâu - 0,55 lei/kg,
porumb boabe - 0,40 lei/kg, floarea
soarelui - 1 leu/kg şi sfeclă verde-
0,09 lei/kg. De asemenea, consilierii
judeţeni au mai aprobat majorarea
cotizaţiei judeţului Satu Mare, în ca-
litate de membru fondator al Aso-
ciaţiei Sportive Club Sportiv Fotbal
Club Olimpia 2010 cu suma de
300.000 lei. Comisia Economică a
solicitat ca, începând de anul viitor,
cheltuielile Olimpiei să fie avizate de
Adunarea Generală. Consilierul ju-
deţean Alexandru Horvat a accen-
tuat faptul că sunt prea mulţi
jucători străini la echipă.

Preşedintele Clubului
Olimpia, Dan Băbuţ, a afirmat că
banii au fost cheltuiţi în mod corect,
aspect confirmat şi de un control re-
cent al Curţii de Conturi. Preşedin-

tele Băbuţ a arătat că înfiinţarea cen-
trului pentru copii şi juniori, în ca-
drul căruia funcţionează 11 echipe,
a consumat sume importante din
bugetul clubului. De asemenea,
acesta a dat asigurări că 80% din ju-
cătorii Olimpiei sunt sătmăreni. În
adresa remisă Consiliului Judeţean
se specifica faptul că şi Consiliul

Local Satu Mare va mai aloca clubu-
lui 300.000 lei în acest an.

Master plan de 
milioane de euro

Consilierii au mai aprobat
varianta actualizată a master planu-
lui în sectorul apă şi apă uzată.

Acesta prevede reabilitarea integrală
a infrastructurii de apă şi canalizare
din judeţul Satu Mare până în anul
2037. Reabilitarea integrală va costa
206,92 milioane euro, din care
122,42 milioane euro vor fi finanţaţi
prin POS Mediu, iar diferenţa din
alte fonduri, cum ar fi cele guverna-
mentale.

În încheierea şedinţei, pre-
şedintele Adrian Ştef, vicepreşedinţii
Mircea Govor şi Rudolf Riedl le-au
urat sărbători fericite locuitorilor ju-
deţului Satu Mare atât în nume pro-
priu, cât şi al formaţiunilor politice
din care provin. Aceleaşi urări le-a
făcut şi consilierul judeţean Radu
Giurcă în numele PNL Satu Mare.

szAsz lorAnD

AJUTOR. Consiliul Judeţean sprijină consistent echipa fanion a judeţului

Absolvenţii stagiului şi ex-
amenului de aptitudini pentru
obţinerea calităţii de expert con-
tabil şi contabil autorizat au depus,
ieri după-amiază, jurământul în
cadru festiv, la sediul Corpului
Experţilor Contabili şi Con-
tabililor Autorizaţi din România –
Filiala Satu Mare. La depunerea
jurământului au participat: Rodica
Grădinar - director executiv al
CECCAR Filiala Satu Mare,
împreună cu preşedintele Radu
Pop, studenţi de la Universititatea
de Vest VASILE GOLDIŞ şi Aca-

demia Comercială din Satu Mare,
precum şi reprezentanţii Consiliu-
lui şi Comisiei de disciplină ai Fil-
ialei CECCAR Satu Mare. După
depunerea jurământului, noii
experţi contabili au primit
felicitările de rigoare, iar cei mai
experimentaţi profesionişti de la
CECCAR – Filiala Satu Mare le-au
oferit acestora unele sugestii şi sfa-
turi profesionale. Noii experţi con-
tabili au apreciat pregătirile pe care
le-au efectuat timp de trei ani,
împreună cu specialiştii de la CEC-
CAR - Filiala Satu Mare, au vorbit

despre cunoştinţele noi acumulate,
care le-au motivat opţiunea lor în
ceea ce priveşte profesia liberală de
expert contabil. Acţiunea de la
CECCAR a continuat cu
prezentarea unui film documentar,
care a surprins în esenţă evoluţia
CECCAR în România, a profesiei
contabile şi, în sinteză, ideile prin-
cipale surprinse la întâlnirile de spe-
cialitate. În prezent, CECCAR -
Filiala Satu Mare are în evidenţa sa
433 de membri activi şi 192 de
membri inactivi.

Dumitru Ţimerman

Experţii contabili au depus jurământul

Moş Crăciun a trecut ieri
pe la copilaşii din grupa Fluturaşii
de la Grădiniţa nr.1, situată pe
strada Petreştiului din municipiul
Carei. La serbarea care a început de
la ora 10.00 au participat numeroşi
părinţi şi aparţinători ai copiilor din
grupa de limbă română. Sosirea lui
Moş Crăciun a fost precedată de o

scurtă serbare, în cadrul căreia
copilaşii, pregătiţi de educatoarele
Angela Turoczi şi Raluca Uveges, au
recitat poezii şi au interpretat fru-
moase colinde. Impresionat de fru-
moasa serbare, Moş Crăciun le-a
împărţit copiilor cadourile mult
aşteptate.

Alexandra Ardelean

Moşul a trecut pe la fluturaşii
Grădiniţei nr.1 din Carei

Echipa Caro Vintage Club
organizează vineri de la ora 20:30 un
eveniment caritabil sub forma unei
prezentări de modă, sub numele de
“Fashion for Charity”.  Toţi banii
încasați la intrare vor fi donați orfelinat-
ului de copii “Casa Maica Domnului”.
Pentru a-i ajuta pe organizatori să
strângă banii necesari, creatoarea de
modă  Monica Noemi va prezenta pub-

licului sătmărean noua sa colecție
“Fearles”. Colecția se adresează femeilor
puternice,  încrezătoare, femeilor care
se simt bine în pielea lor si cărora nu le
este teamă să poarte orice.  Partea
cromatică e una restransă. Alb-negrului
predominant i se alatură pete de vișiniu,
crem și auriu. Evenimentul va avea loc
în Piaţa Muzeului, la numărul  6.

Alexandra Ardelean

Prezentare de modă cu caracter
caritabil
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Prin ProGraMul naţional de dezVolTare loCală

Continuă dezvoltarea localităţilor din judeţ
8 Primarii au semnat ieri 17 contracte de finanţare, în valoare de 2.494.982 lei

Primarii din judeţ au semnat
ieri noi contracte de
finanţare prin Programul

Naţional de Dezvoltare Locală im-
plementat de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice. Este vorba
despre 17 obiective de investiţii
noi, în sumă totală de 2.494.982
lei. Evenimentul a avut loc la Con-
siliul Judeţean Satu Mare, în
prezenţa preşedintelui şi a
vicepreşedintelui Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef şi Mircea
Govor, respectiv a managerului
public al judeţului, Nicolae Bura.
Este de precizat faptul că întregului
judeţ i-a fost alocată pe anul 2014
pentru investiţii noi și în conti-
nuare suma de 55.343.294 lei. 

Finanţare aşteptată 
de mulţi ani

Preşedintele Consiliului
Județean, adrian Ştef, a afirmat că
aceste sume sunt foarte importante,
deoarece multe dintre investițiile
preconizate în localităţile din judeţ
aşteptau o sursă de finanţare. „uitaţi
că acum iar avem un set de câteva
contracte pe Pndl care ne-au fost
expediate de la Ministerul dezvol-
tării de către ministrul liviu drag-
nea şi putem să le semnăm astăzi.
investiţii care se vor desfăşura în co-
munele Bârsău, Călineşti-oaş,
Cehal, Micula, odoreu, sanislău,
socond , Căpleni, Căuaş. Vorbim de
drumuri de interes comunal, moder-
nizare şi reabilitare clădire de grădi-
niţă, pod peste un râu. adică, sunt
investiţii care sunt importante pen-
tru comunităţile locale, care aşteptau
de mult sursă de finanţare”. 

Semne bune anul are
Vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean, Mircea Govor, le-a
cerut primarilor să se pregătească
din timp cu noi proiecte, dând
asigurări că Guvernul Ponta s-a an-
gajat la sprijinirea viitoarelor
proiecte de dezvoltare. „astăzi vom
semna aceste contracte. Vă spun că

pentru anul viitor, şi asta v-o spun
efectiv pentru că am discutat direct
atât cu premierul Victor Ponta cât şi
cu liviu dragnea, avem asigurată în
continuare finanţare pentru pro-
iecte. Cele pe care le avem în deru-
lare le vom finaliza. Pentru proiecte
noi se vor depune noi documentaţii.
aşa că sper ca în aceşti doi ani cât au
mai rămas din actuala guvernare faţa
judeţului să se schimbe complet. Şi
sunt ferm convins că se va schimba
acest lucru”, a arătat Mircea Govor.  

Primarii, mulţumiţi
de sumele acordate

Primarii din judeţ au ţinut
să mulţumească pentru sprijinul
acordat atât prin Programul
naţional de dezvoltare locală, dar
şi, în general, de Consiliul Judeţean.
„eu am observat că conducerea
judeţului ia foarte în serios dez-
voltarea judeţului. eu vorbesc numai
în numele Consiliului local Micula.
Vreau să mulţumesc nu doar pentru
semnarea contractului prin Pndl,

ci şi pentru investiţia realizată pen-
tru modernizarea dJ 194, investiţie
pe care nimeni nu a avut curajul să
creadă că va fi finalizată în acest an.
Mulţumesc tuturor care s-au impli-
cat în acest proiect”, a declarat pri-
marul comunei Micula, Ştefan
doboş. 

a mai luat cuvântul şi pri-
marul comunei odoreu, dumitru
Pop, care a ţinut să puncteze, în
stilul propriu, faptul că: “Cu cât
facem mai multe fapte bune cu atât
probabil criticile vor fi mai agresive.
Trebuie s-o ţinem  înainte cu aceste
investiţii pentru că cel mai impor-
tant lucru este că sunt în beneficiul
oamenilor. ei sunt cei care vor
recunoaşte că lucrurile merg bine“.

Judeţul se schimbă 
în bine

Managerul public al jude-
ţului satu Mare, nicolae Bura, s-a
arătat optimist că în următorii ani
faţa întregului judeţ se va schimba în
bine în urma acestor investiţii de

amploare. „Prin lucrările care s-au
realizat în ultimii doi ani, fiecare lo-
calitate din judeţ şi-a schimbat înfă-
ţişarea prin modernizări de străzi,
prin infrastructură de apă, canali-
zare, prin alte lucrări care s-au reali-
zat în domeniul învăţământului sau
sănătăţii. dacă  se va reuşi cu ajuto-
rul Guvernului continuarea acestor
programe, sunt sigur că faţa judeţu-
lui se va schimba în totalitate în ur-
mătorii ani”, a declarat nicolae Bura. 

Lista investiţiilor noi
prin PNDL

Comunei Bârsău i s-au alo-
cat 650.000 lei pentru moderniza-
rea de străzi, în timp ce comunei
Călineşti oaş i s-au alocat 34.000
de lei pentru modernizarea de
străzi. Comuna Cehal a primit
130.000 de lei pentru modernizarea
unor drumuri, comuna Micula a
primit tot 130.000 de lei pentru
modernizarea unor drumuri, res-
pectiv comuna odoreu a primit
35.000 lei pentru reabilitarea şi mo-

dernizarea clădirii Grădiniței cu
Program Prelungit. Comuna sani-
slău a primit 44.302 lei pentru mo-
dernizarea unor uliţe, comuna
socond a primit 130.000 lei tot
pentru modernizarea unor uliţe in-
terioare, comuna Căpleni a primit
78.000 de lei pentru a se pune ba-
zele unui pod peste râul Crasna, iar
comuna Căuaş a primit 630.000 lei
pentru modernizarea străzilor.

Comunei dorolț i s-au
alocat 15.000 lei pentru moderniza-
rea unor drumuri, comunei socond
i s-au alocat 130.000 lei pentru lu-
crări de introducere a sistemului de
alimentare cu apă, respectiv comu-
nei Tiream i-au intrat în conturi
130.000 lei pentru modernizarea
unui drum comunal. oraşului ne-
greşti oaş i s-au alocat 163.680 lei
pentru modernizarea mai multor
străzi, comunei andrid i s-au alocat
62.000 lei pentru realizarea reţelei
de canalizare şi a staţiei de epurare,
în timp ce comunei Bogdand i s-au
alocat 130.000 lei pentru reabilita-
rea unor străzi. 

CIPRIAN BÂTEA

ConTinuiTaTe. Primarii au primit fonduri pentru dezvoltarea localităţilor

Conducerea Consiliului Ju-
deţean, prin preşedintele adrian Ştef
şi vicepreşedintele Mircea Govor, a
ţinut ieri să  facă o serie de precizări,
pe care le consideră extrem de nece-
sare. Potrivit oficialilor judeţeni, fon-
durile de dezvoltare ale judeţului sunt
distribuite fără niciun fel de discrimi-
nare.

Preşedintele Consiliului Ju-
deţean, adrian Ştef, a ţinut să mulţu-
mească Guvernului Ponta pentru
sprijinul financiar acordat, precizând
că fondurile sunt distribuite pe crite-
rii obiective, care nu ţin cont de etnie
sau culoare politică. „Profit pe această
cale să mulţumesc Guvernului Ponta
pentru ajutorul dat judeţului satu
Mare, este un ajutor care vine după
mult timp de aşteptare şi simt cu ade-

vărat că judeţul satu Mare şi sătmăre-
nii sunt în grija acestui Guvern. eu zic
că în acest mandat vom putea să re-
zolvăm foarte multe probleme ale ju-
deţului în domenii şi zone diferite ale
judeţului, indiferent de ce etnie sunt
locuitorii acelei zone sau cine este pri-
marul acelei localităţi. Şi aici mă refer
şi la etnie şi la culoare politică. impor-
tant este să dezvoltăm judeţul satu
Mare”, a declarat adrian Ştef. 

Vicepreşedintele Consiliu-
lui Judeţean, Mircea Govor, le-a dat
asigurări tuturor sătmărenilor şi, în
special, tuturor primarilor din judeţ,
indiferent de apartenenţa politică a
acestora, că Guvernul Ponta şi
instituţia pe care o reprezintă vor
continua proiectele de dezvoltare.
“aş vrea să mulţumim în special pri-

marilor şi să îi asigur pe toţi sătmăre-
nii că atâta timp cât sunt aici, îm-
preună cu colegii mei din Consiliul
Judeţean, vom face în aşa fel încât să
nu facem diferenţă între un primar
sau altul, să nu facem diferenţe între
o localitate sau alta. să  fim la dispo-
ziţia tuturor şi să schimbăm în bine
faţa acestui judeţ. nu îmi este ruşine
de ceea ce facem noi la Consiliul Ju-
deţean. nu mi-e frică de niciun
apropo din partea unora sau altora.
noi ne facem doar datoria, iar dacă
sunt greşeli şi am greşit cu ceva pro-
babil suntem răspunzători, dar în ace-
laşi timp trebuie să fim şi apreciaţi
pentru ceea ce facem bine pentru ju-
deţul nostru”, a precizat Mircea
Govor.

Ciprian Bâtea

ConduCerea Consiliului Judeţean:
„Dezvoltarea judeţului nu ţine cont de etnie sau culoare politică”
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Veste excelentă pentru lo-
cuitorii din Domăneşti.
Conducerea Consiliului

Judeţean Satu Mare, prin
preşedintele Adrian Ştef şi
vicepreşedintele Mircea Govor,
a anunţat ieri că podul de la
Domăneşti este deja
operaţional. Investiţia va fi
inaugurată vineri, de la ora
11.00. 

Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, a precizat
că printr-o investiţie de circa 1,2
milioane de euro, fonduri asigu-
rate de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Pub-
lice, prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală, localnicii din
Domăneşti vor putea circula
liniştiţi peste noul obiectiv.
„Vineri vom face inaugurarea po-
dului de la Domăneşti. Este o
investiţie realizată prin Progra-
mul Naţional de Dezvoltare
Locală, prin Ministerul
Dezvoltării. Este un pod nou, de
1,2 milioane de euro aproximativ.
Un pod foarte important pentru
că podul vechi nu mai prezenta
siguranţă. Puteam să punem în
pericol viaţa celor care circulau şi
era singurul acces spre
Domăneşti. Localitatea putea să

rămână izolată. Este o investiţie
pe care am realizat-o”, a declarat
Adrian Ştef.  

Vicepreşedintele Consil-
iului Judeţean, Mircea Govor, a
ţinut să sublinieze faptul că acest
obiectiv de investiţie nu s-ar fi re-

alizat fără sprijinul financiar al
Ministerului Dezvoltării Re-
gionale şi Administraţiei Publice.
„Dacă nu era acest program
PNDL erau şanse minime ca în
judeţul Satu Mare să intre aceşti
bani. Şi, mai ales, podul de la

Domăneşti nu ştiu dacă s-ar fi
putut face în următorii zece ani.
Pentru că de foarte mulţi ani de
abia se circula pe acel pod. Efec-
tiv, în ultimii ani a fost în ultimul
hal de degradare şi nu s-a putut
face. În trecut nu am avut cum să

facem acest pod. Şi, uitaţi, prin
PNDL, cu ajutorul domnului
Dragnea am reuşit să îl realizăm.
Localitatea Domăneşti risca să
rămână izolată dacă nu făceam
această investiţie”, a arătat Mircea
Govor.  

CIPRIAN BÂTEA

Pod nou de acces spre Domăneşti
8Printr-o investiţie sprijinită de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, podul de la Domăneşti
este deja operaţional

REALITATE. Vechiul pod de la Domăneşti a fost un veritabil pericol public

Clădirea fostului Cin-
ema Popular va fi reabilitată in-
tegral şi va fi transformată
într-un centru de afaceri, în
cadrul unui proiect tranfrontal-
ier a cărui beneficiar sunt oraşele
Satu Mare și Nyireg yhaza.
Lucrările de reabilitare vor în-
cepe la primăvară şi vor fi final-
izate până în luna iunie.

Partea maghiară şi-a fi-
nalizat marţi investiţia în cadrul
căreia a fost reabilitat un monu-
ment istoric şi o clădire de patri-
moniu. La conferința de
inaugurare a clădirii reabilitate
au fost prezenţi primarul mu-
nicipiului Satu Mare, Dorel
Coica, împreună cu viceprimarul
Radu Roca. “Ne-am întâlnit cu
echipa de acolo şi am inaugurat
împreună clădirea reabilitată în
cadrul proiectului. Lucrările au
fost de bună calitate şi ne dorim
ca şi cele executate la Satu Mare
să fie la fel”, a declarat primarul
Dorel Coica.

În cadrul aceluiaşi
proiect va fi reabilitată integral şi
clădirea fostului Cinema Popular
care va fi transformat într-un
centru de afaceri. Potrivit şefului
Biroului pentru Proiecte cu
Finanţare Internaţională din
cadrul Primăriei Satu Mare, An-
dreea Koncz, lucrările vor începe
în primăvară şi vor fi finalizate
până la finele lunii iunie. “Este

vorba despre proiectul în care în
acest imobil va funcţiona Casa
Meşteşugarilor. Chiar dacă ter-
menul de finalizare a lucrărilor
de reabilitare este sfârşitul lunii
august, constructorii au promis
că vor termina lucrările până la
sfârşitul lunii iunie”, a precizat
Andreea Koncz. 

Reabilitarea clădirii fos-
tului Cinema Popular va fi
realizată în cadrul proiectului
“Investiţia imobiliară în vederea
dezvoltării întreprinderilor
româno-maghiare”, implementat
de Fundația Primom pentru pro-

movarea întreprinderilor din
județul Szabolcs-Szatmár-Bereg
în parteneriat cu Municipiul
Satu Mare. Scopul principal al
proiectului este reabilitarea a
două clădiri monument istoric în
Satu Mare și în Nyiregyhaza și de
a crea premizele necesare
dezvoltării relațiilor economice
transfrontaliere.

Valoarea proiectului este
de 2 milioane de euro din care
800.000 de euro pentru partea
maghiară şi 1,2 milioane de euro
pentru partea română. 

Florin Dura

Clădirea fostului Cinema Popular va fi reabilitată

Liderul Partidului Liberal
Reformator (PLR) Satu Mare,
Adrian Ştef, a împărţit ieri, cu
ocazia sărbătorilor de iarnă, o sută
de brazi de Crăciun. Sătmărenii care
au dorit să primească asemenea
brazi au trebuit doar să se înscrie pe
listă la sediul PLR Satu Mare. Ast-
fel, primii înscrişi au fost şi primii
serviţi. Adrian Ştef a precizat că
acţiunea va continua şi în anii
următori, urmând să se dea tot
brazi, ca simbol al Crăciunului.
„Am vrut noi, cei de la Partidul Li-
beral Reformator, să derulăm o ac-
ţiune inedită. Poate că toată lumea

este obişnuită ca de Crăciun să se
dea diferite pacheţele. Noi ne-am
gândit că pomul de Crăciun este un
simbol al acestor sărbători. Poate
foarte mulţi nu au posibilitatea să
achiziţioneze acest pom. Ne-am
gândit că ar fi frumos ca atmosfera
sărbătorilor din sânul familiei să fie
alături de un brad. Tocmai de aceea
ne-am gândit ca în acest an, ca o
primă ediţie, să derulăm această ac-
ţiune. Dar nu va fi ultimul an, pen-
tru că şi la anul la fel vom derula o
acţiune asemănătoare”, a declarat
Adrian Ştef.

Ciprian Bâtea

Brazi de la PLR pentru o sută 
de sătmăreni
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Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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

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

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

Angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

Nr. telefon contact - 0756068011

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

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

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 

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  
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SPECIALITATEA BUCATARULUI 
Ciolent de porc

Mai bun şi mai mult nu există!"

Servicii: masa de pranz, catering, 
platouri, organizarea de evenimente. 
Ambianta: calda si prietenoasa.

P-ta 25 Octombrie T6-T8
Lângă centru comercial Someşul

Organizam 
Revelion 2015!

0741 501 659
La grupuri de minim 

10 persoane oferim reducere!

fost Mon Ami
PROGRAM 
REVELION

19:45-20.00  Primirea invi-
tatilor
20:00-20:30  Servirea Aperi-
tivului
20:30-22:00  Program muzica
de petrecere
22:00-22:30  Show Surpriza
22:30-22:50  Servirea preparat-
ului din peste
22:50-23:50  Program muzica
de petrecere
23:50-23:59  Intampinarea
noului an cu un pahar de sam-
panie
00:00-00:00  Focul de artificii.
La multi ani 2015!
00:20-01:30  Program muzica
de petrecere
01:30-02:00  Servirea fripturii
02:00-03:30  Program muzica
de petrecere
03:30-03:40  Servirea desertului
03:30-06:00  Petrecem pana in
zori.

Pentru siguranta dvs si a tuturor
invitatilor, va rugam sa nu
folositi artificii si materiale
pirotehnice personale si sa nu
spargeti paharele de sampanie la
intampinarea noului an.
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La iniţiativa prefectului
judeţului, eugeniu Avram, în sala
mică de şedinţe a Palatului Admin-
istrativ a avut loc ieri o întâlnire pe
tema implementării proiectului „ex-
tinderea şi reabilitarea infrastruc-
turii de apă şi apă uzată în judeţul
Satu Mare”, proiect cofinanţat din
Fondul de Coeziune , în cadrul Pro-
gramului Operaţional Sectorial
„Mediu” 2007-2013. Concret, s-a
discutat despre stadiul lucrărilor de
extindere, respectiv construcţii staţii

de epurare în municipiul Satu Mare,
în oraşele Tăşnad şi Ardud.

La întâlnire au participat
pe lângă reprezentanţii Instituţiei
Prefectului Satu Mare, cei ai Consil-
iului Judeţean şi ai Primăriei mu-
nicipiului Satu Mare, conducerea
Apaserv, primarii din Tăşnad şi
Ardud, precum şi reprezentanţii
antreprenorului. 

Prefectul Avram a solicitat
încheierea unei minute până la în-
ceputul lunii ianuarie, cu activităţile

concrete ce se vor realiza de fiecare
parte implicată, termenul fiind 10
ianuarie 2015. reprezentantul Gu-
vernului în teritoriu a cerut impli-
carea tuturor factorilor de decizie în
găsirea de soluţii, corectarea tuturor
greşelilor, stabilirea unui grafic de
lucru şi a anunţat că se va implica
personal în aceste proiecte. Prefectul
a menţionat că după 10 ianuarie
2015 va merge pe şantier pentru a
verifica stadiul lucrărilor.

Ciprian Bâtea

ÎN CAzUL MASTerPLANULUI De APă-CANAL AL JUDeţULUI

Autorităţile judeţene calcă 
pe acceleraţie

La Filarmonica Dinu Lipatti
s-a desfăşurat ieri, de la ora 18.00,
tradiţionala serbare de sfârşit de an,
ajunsă la cea de-a IV-a ediţie. Într-o
atmosferă caldă, specifică sărbătorilor
de iarnă, cei peste 60 de elevi pregătiţi
de profesorii Csele Gabriel – chitară,
David Sebastian – pian şi sintetizator,
Nagy Lorand – tobe, Deak Boglarka –
canto şi pian, respectiv Gabriel Pustai
(Dj Gaby) - Dee Jay, au interpretat di-
verse partituri, melodii, colinde, în lim-
bile română, maghiară şi engleză. La
debutul serbării de ieri, prezentatorul
Dj Gaby a invitat toţi profesorii pe scenă
şi i-a dat cuvântul directorului şcolii
Gabriel Csele, care a încântat audienţa,
mulţumindu-le elevilor şi părinţilor că
au venit în număr atât de mare la ser-
barea de sfârşit de an, şi le-a promis
părinţilor că vor  observa progresele pe
care le fac copiii de la o oră la alta, pen-

tru că sistemul de învăţare a materiilor
e pozitiv, profesorii au mare răbdare cu
fiecare elev şi, datorită acestui fapt,
copiii învaţă repede şi vin la cursuri cu
plăcere. Un moment inedit a fost cel al
micuţei eleve Lapca Aida,  care înainte
să cânte a dedicat melodia tatălui ei. Pe
rând fiecare copil a interpretat o
melodie la pian, sintetizator, chitară sau
chitară rece, vocal sau a mixat, Dj Gaby
fiind foarte mulţumit de mixajele celor
doi elevi aleşi să mixeze la serbarea din
rândul cursanţilor de Dee Jay, şi anume
Amon Stetiu şi Bence Lanc. Publicul a
fost extraordinar, aplaudând frenetic
fiecare viitor artist. Serbarea s-a încheiat
cu o melodie interpretată de trupa de
fete a şcolii 4 Beats, compusă din Todea
Selena- vocal, keyboard; Budai Denisa
– tobe; Malicsi  Bea – bas şi Vitoc
Teodora – chitară.

Robert Marcus

Serbare de sfârşit de an 
a şcolii private de muzică
Net Music School
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Peste 100  de copii se vor în-
trece duminică la bazinul
select la cea de a doua ediţie

a Cupei moş Crăciun la înot.
După succesul avut anul trecut la
prima ediţie a competiţiei, organi-
zatorii au anunţat ieri  într-o
conferinţă de presă că numărul
participanţilor s-a dublat, iar con-
cursul se va desfăşura pe parcursul
a două zile. la competiţie şi-au
anunţat participarea înotători de
la cele mai importante cluburi din
transilvania, cluburi cu care
sătmărenii au o colaborare foarte
bună.

“Este de apreciat faptul că
Sătmarul rămâne de acum un punct
important pe harta înotului româ-
nesc. Avem copii minunaţi la club şi
sunt convins că în scurt timp vor
apărea dintre ei şi medaliaţi la cam-
pionate naţionale”, a spus Tiberiu
Markos, unul dintre organizatori.
Acesta s-a arătat încântat de faptul
că prin asocierea cu CSM Satu Mare
s-a găsit o soluţie ca piscina Select să
poată funcţiona. la conferinţa de
presă au participat Tiberiu Markos
din partea CS Înot Select, Claudiu
Ştefănescu, director sportiv la CSM,

Mircea Pop, patronul bazei Select,
precum şi Schaerli Tunde de la
Asociaţia PRO ÎnOT Satu Mare.

“Anul trecut bazinul era să
se închidă din raţiuni financiare. Mă
bucur totuşi că s-au găsit soluţii pen-
tru ca aceşti copii minunaţi să-şi
poată continua activitatea”, a ţinut să
puncteze Mircea Pop care a mai pre-
cizat că acesta e singurul bazin privat

din ţară iar cheltuielile de întreţinere
se ridică la 25000 de lei lunar.

Reprezentanta Asociaţiei
PRO ÎnOT Satu Mare, Tunde
Schaerli a ţinut să mulţumească
părinţilor pentru implicare. “Vrem
să participăm la mai mult de cinci
competiţii pe an şi pentru asta e
nevoie de sprijin. Mai sunt şi Cam-
pionatele naţionale. Avem peste 20

de copii la performanţă şi suntem
convinşi că numărul lor va creşte” a
punctat Tunde Schaerli.

Concursul este rezervat
copiilor născuţi între 1999 şi 2007
la toate probele, 50 m liber, 50 m
spate, 50 m bras şi 25 m fluture.
Prima reuniune a concursului va în-
cepe  sâmbătă la ora 10, iar a doua
duminică tot la ora 10.

CRIstIan stan

ÎnOT

Peste 100 de copii la Cupa Moş Crăciun
8Vor participa cele mai importante cluburi din Transilvania

Şi campionatul de minifotbal
de la Rania a intrat de câteva zile în hi-
bernare. Au fost 12 etape frumoase, in-
teresante, cu rezultate “surpriză“. la
finalul turului Roş-Albaştrii conduc în
clasament, cu un avans de cinci lungimi
faţă de Sentierri, care într-un meci
restanţă a remizat 3-3 cu Studenţii.
Podiumul este completat de colegii
noştri de la nord Vest TV, cu 27 de
puncte, unul mai puţin decât cam-
pioana Sentierri. Echipa campioană a
reuşit însă scorul etapei, 23-1 (!) cu
lanterna roşie no name, care a încasat
în 12 meciuri 111 goluri. 
Iată rezultatele şi marcatorii ul-
timelor jocuri din acest an:
Oli 2011 - nord Vest TV 3-7
Ţuţuraş, Puţi, Mureşan/Toma 3, Pop,
nemeth, Cozma, Catona
Fortuna - Maistorul 5-2
Deac F. 3, Bucur, georgescu/ilban,
Şipoş
Oaşu’ - Roş-Albaştrii 2-5

Ţăran, Zaha/Vădan 3, Cadar 2
no name - Sentierri 1-23
Mastan/Farcău 8, Tamaş 3, Ban 2, Pura 
Catenaccio - Studenţii 0-3
Calato - Frăţia 0-3

Restanţe:
Sentierri - Studenţii 3-3
Tasi, Farcău 2/Macovei, Ciorcaş, lihet. 
Young Boys FBB - Ros-Albastrii 0-5
- /Botoş 2, Cadar, Vădan 2

RAniA SPORT ClUB
Nord Vest TV pe trei la final de tur

Turneu de șah la sfârșit de an
"Satu Mare Chess
Weekend" no. 18 în-
cepe pe 19 decembrie
Înainte de Crăciun, Satu Mare
găzduieşte ultimul turneu de
şah din acest an. Astfel, Clubul
Sportiv Voința și ACS Petra
Șah organizează în perioada
19-21 decembrie un turneu de
șah pentru toate vârstele.
Atunci se va desfășura
tradiționalul turneu "Satu
Mare Chess Weekend", ajuns la
ediția a 18-a. Turneul celor
mari (A) va avea loc la sala
Schwab din municipiu. Avem
un open general, sistem
elvețian 7 runde, pentru jucă-
tori legitimați la cluburile afi-
liate la FR Șah. Ședința tehnică
este programată pentru 19 de-
cembrie de la ora 15.00, iar
fondul total de premiere este de
2.500 de lei (1.000/600/
400/300/200). Celelalte două
turnee (B și C) se vor desfășura
în zilele de 20 și 21 decembrie
la Casa de Cultură a Sindicate-
lor. Open-ul B este pentru
șahiștii legitimați de până la 14
ani, iar Open-ul C celor de
până la 12 ani (legitimați sau
nelegitimați). Ședința tehnică
este programată pentru 20 de-
cembrie de la ora 9.15. Înscrieri
și mai multe informații puteți
afla la : Organizator
internațional FiDE Ciprian
Muntean, telefon
0744.868.688, sau
0771.376.212, e-mail cipri-
muntean@yahoo.com.

Clasament
1.Ros-Albaştrii 12 11 0 1 75-22 33 
2.Sentierri 12 9 1 2 87-18 28 
3.nord Vest TV  12 9 0 3 70-40 27 
4.Young Boys  12 9 0 3 59-38 27 
5.Studenţii     12 8 1 3 48-34 25 
6.Frăţia    11 8 0 3 48-31 24 

7.Fortuna    11 4 2 5 49-49 14 
8.Maistorul  12 4 1 7 44-73 13
9.Oli 2011    12 3 3 6 49-67 12 
10.Oaşu’    12 3 1 8 40-45 10 
11.Catenaccio  12 2 1 9 24-64 7
12.Calato   12 1 0 11 17-51 3
13.no name     12 1 0 11 33-111 3

Sătmăreanul Florin gardoş a
fost eliminat în minutul 90 al meciului
dintre Sheffield United şi Southamp-
ton, din sferturile de finală ale Cupei
ligii Angliei, pe care echipa antrenată
de Roland Koeman l-a pierdut cu
scorul de 1-0.

Fundaşul sătmărean a fost tit-
ular la echipa de pe locul 5 din Premier
league, la fel cum s-a întâmplat şi în
precedentele două tururi din Cupa
ligii, cu Arsenal şi cu Stoke.

Fostul stelist nu a putut însă
să împiedice eliminarea din competiţie
a echipei sale, care a pierdut prezenţa în
penultimul act în faţa unei grupări din
liga a treia, care este antrenată de fiul
legendarului Brian Clough, nigel.

Unicul gol al partidei dispu-
tate pe Bramall lane a fost marcat de
Mark Mcnulty, în minutul 63, după o
eroare mare a portarului lui Southamp-
ton, Fraser Forster.

gardoş a fost eliminat în

minutul 90, primind direct cartonaşul
roşu după un fault comis asupra au-
torului golului gazdelor.

În Premier league,
internaţionalul român nu a apucat încă
să debuteze ca titular, având doar trei
apariţii din postura de rezervă.

Pentru Southampton, care a
avut un debut excelent de sezon, în care
a ajuns inclusiv pe locul 2 în Premier
league, a fost cea de-a cincea înfrângere
consecutivă în toate competiţiile.

AngliA
Gardoş, eliminat în meciul cu Sheffield Utd
8Southampton, învinsă în sferturile Cupei ligii
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eVeniMenT

LPS îşi premiază cei mai buni sportivi
8la sala Gyurkan se anunţă un spectacol pe cinste

Sărbătorile de iarnă aduc un
motiv  în  plus  de  bucurie
pentru  elevii,  profesorii,

sportivii  şi  antrenorii  de  la
liceul  cu  Program  Sportiv.  În
această  zi  de  sărbătoare,  de  la
ora  17.00,  sala  Gheorghe
Gyurkan  va  găzdui  încă  un
episod din deja tradiţionala fes-
tivitate de premiere a celor mai
buni sportivi din acest an care se
încheie.

“la noi s-a obişnuit să
premiem de două ori elevii şi
sportivii merituoşi. o dată la ter-
minarea anului şcolar şi încă o
dată la final de an calendaristic şi
sportiv. Ca de obicei, avem multe
surprize artistice pregătite de pro-
fesorii şi elevii şcolii noastre, iar
noi cei din conducere am încercat
ca şi în acest an Moşul să nu vină
cu tolba goală pentru premianţi.
Pentru ca spectacolul să fie garan-
tat, din program nu vor lipsi col-
indele, reprezentaţiile de dans
sportiv sau slam-dunk“, a spus di-
rectorul lPS, ionel Păcurariu, care
invită toţi părinţii şi colaboratorii
la acest eveniment.

dacă numele celor mai
buni sportivi de la lPS au fost
ţinute secret până în această seară,
conducerea liceului a făcut publică

lista cu cei mai valoroşi sportivi pe
secţii. În această ediţie vă
prezentăm performerii la handbal,
baschet, fotbal şi volei.

Baschet fete – prof. Pricop
adriana

1.Valentina Bolba, 2.Bianca Kiss,
3.denisa Balin – locul 6 la finala
C.n. u 17, 4.laura Bota,
5.Teodora Maier – componente a
echipei u 13, locul 1 în serie

Volei fete – antrenor ovidiu

Groza
1.Karla Varga, Karina Seliştean, an-
tonia nagru, nikolett nagy, denisa
şi larisa Varhanioschi – compo-
nente ale echipei de mini-volei,
locul 3 la turneul semifinal

handbal băieţi – prof. nicolae
istrate

1.Stefano Biro, 2.angelo Tăuţean,
lucas iederan, rafael Gavriş, daniel
nergheş – componenţi ai echipei de
juniori iii, locul 3 în seria l.

handbal băieţi – prof. albert
Kibedi

1.alex Szilagyi, Sebastian nicola,
Paul Boroş, Cosmin Saroz şi Mihai
Merla – componenţi ai echipei de
juniori i, locul 5 în seria J.

Fotbal
1.adrian rus – lot national u 18,
promovar la olimpia – prof. Mihai
Sabău, 2.Toni Kanalos – lot national
u 16 – prof. dacian nastai, 3.an-
toniu ofrim – lot national u 14 –
prof. dorel Ziman, 4.raul Kerekes

– căpitanul echipei de juniori re-
publicani a – prof. Ştefan Gersten-
majer.

Baschet băieţi – prof. radu 
armaziu

1.denis dobra, 2.daniel Bouer,
3.raul Mureşan – componenţi ai lo-
tului national u 14, echipa u 13
calificată la turneul final, 4.luca
năstruţ, 5.George danicico –
componenţi ai echipei u 13,
calificată la turneul final.

Daniel Chiorean

w w w. g a z e t a n o r d - v e s t . r o

Zilele trecute, în sala de
sport a Şcolii lucian Blaga, peste 80
de karateka de la CS Samuraiul au
participat la examenul de centură.
Cei mai mulţi dintre sportivi, de la
mic la mare, au trecut cu bine şi au
promovat, schimbând culoarea cen-
turii. nu au lipsit emoţiile, mai ales
că pe lângă testarea tehnică a avut
loc şi una teoretică. la final,
antrenorul robert Magos 6 dan a
declarat că “avem copii deosebiţi şi
putem spune că viitorul karate-ului
sătmărean este în mâini bune“. ex-
aminarea a fost efectuată de
antrenorii robert Magos şi ivan
Filer.

dintre toţi participanţii,
următorii karateka au promovat cu
felicitări deosebite:
- centura galbenă: Kira ayan, Ko-
vacs Mate, Kiss aron, oloşuteanu
andrei, nimigean Carina
- centura portocalie: Heil dominik,

dragoş Vlad
- centura verde: ardelean darius,
Magos robert Patrick, Kovari
david
- centura albastră: Marton robert
-centura maro: Circiu Patrick

Totodată s-a făcut o
demonstraţie de kata, echipa fiind
formată din Pop laura, Kovacs
otto, Burya Patrick, lemak Hanna
şi Bozântan raul.

Vă reamintim că şi karate-
ul sătmărean are gala lui la sfârşit de
săptămână. În acest sens asociaţia
Judeţeană de Karate organizează vi-
neri de la ora 18.00 Gala Campioni-
lor, aflată la prima ediţie. În urma
unui punctaj riguros va fi desemnat
cel mai bun karateka din judeţul
nostru, la mai multe categorii de vâr-
stă, copii, cadeţi şi juniori. locul de
desfăşurare al evenimentului este
restaurant-Hotel Perla.

Dani C.

Federația română de Scrimă
organizează azi de la ora 16:30, în in-
cinta Muzeului Militar național din
București, Gala de premiere a celor mai
buni zece sportivi din anul 2014. În ca-
drul galei va avea loc o demonstrație de
scrimă la toate categoriile de vârstă și
festivitatea de premiere a celor zece scri-
meri, precum și a speranțelor FrS pen-
tru anul 2015.

la eveniment au fost invitați
oameni de seamă printre care şi minis-
trul Tineretului și Sportului - Gabriela
Szabo, președintele Comitetului olim-
pic și Sportiv român - alin Petrache,
secretarul de stat în cadrul Ministerului
Tineretului și Sportului –Carmen To-
cală, președintele CSa Steaua - George
Boroi, președintele CS dinamo - eli-
sabeta lipă, precum și numeroși direc-

tori și președinți de instituții și cluburi
care au fost alături de Federația ro-
mână de Scrimă în 2014. din acest top
va face parte cu siguranţă şi sătmăreanca
ajunsă între timp la Steaua, Simona
Pop, care în acest an a avut performanţe
remarcabile. iar la tinere speranţe nu ar
fi exclus  să fie nominalizată şi amalia
Tătăran, spadasina din Satu Mare
transferată la dinamo.

SCriMă
FRS îşi premiază azi performerii
8În top se află mai mult ca sigur şi sătmăreanca Simona Pop

KaraTe
Examen de centură la CS Samuraiul

Tradiţionalul Memorial
Vali Pădureanu la table are loc vineri,
la deja cunoscutul local Friend’s
Caffe. ajuns la ediţia a treia, acest
memorial este rezervat împătimiţi-
lor jocului de table, prietenilor care
în fiecare vineri se întrec la una din-
tre cele mai fair-play campionate din
oraşul nostru şi nu în ultimul rând
prietenilor celui care a fost Vali Pă-
dureanu, care are la activ câteva cupe

câştigate la campionatele săptămâ-
nale.

Premiile vor fi substanţiale,
câştigătorii vor primi şi cupe, iar voia
bună va fi la ea acasă. iar prietenul
nostru norbert reimer se va strădui
ca totul să iasă ca la carte.

Să ne reamintim că anul
trecut, tot în preajma Crăciunului
nu mai puţin de 60 de concurenţi au
răspuns invitaţiei la buna dispoziţie.

MeMorialul Vali Pădureanu
Şase-şase, poartă-n casă



SOCIETĂŢI

OFERTE DE SERVICIU

l Firma din Carei angajeaza lacatusi, stru-
gari, sudori si cu instruire.  
Telefon:0744520219.
l Angajam vanzatoare si manipulatoare cu
8-4 ore, la magazin alimentar  in Carei. Tele-
fon:0261864001, orele 8-14.
l Caut tamplar de binale. 0757881588
l Caut lacatus sudor pentru Italia.Tel:
0741.196.836  
l Motel SELECT din Carei angajeaza bu-
catareasa. Telefon: 0723718385
l Fabrica de confectii Carei angajeaza
muncitori calificati si 
necalificati. Telefon: 0261866730
l SC. DOMIRUS SRL, angajeaza mecanic
auto  cu experienta, necesar permis de conduc-
ere.0745.388.544

CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de munca  !  Urgent !  Tel:
0743.365.114  
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 Doamna  de 72 de ani fara copii caut
partener de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără
obligaţii până la 43 ani, pentru prietenie, căsă-
torie. 0747-832325.

DIVERSE

l Donez catelusa talie mica unor pensionari
iubitori de animale care sa o tina in casa asa cum
e obisnuita.Este prietenoasa,sanatoasa, cuminte,
vaccinata la zi, microcipata,sterilizata, dar din
cauza varstei se teme de zgomote puternice (gen
cele din cartiere).Se doneaza doar la casa cu con-
tract de adoptie Tel : 0745.290.511  

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport persoane in Germania. Telefon:
0743101572
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balas-
tru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier, orice,
la cererea clientului. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania, Lis-
abona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern
şi extern, la cele mai bune preţuri. Telefon (non-
stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania la
destinaţie. Execut tractări în şi din străinătate.
Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5 t,
în Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-
450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Mos Nicolae vine cu caleasca. 0742312121
l Forez puturi de apa la preturi negociabile, in
orice tip de teren. informatii telefon.0753924223
l Filmez , fotografiez : nunti,botezuri,majo-
rate la pret corect. Bonusuri masina de facut bule
de sapun, fotografii magnetice  Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La nevoie-
deplasare la domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete
cu hărţile 2014, full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină 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 Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimen-
siuni de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi
la domiciliul clientului. Telefon
0743889102.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic
+ parchet laminat cu maşină aspirator. Tele-
fon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  persona-
lizate 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 ultimul
tip. Telefoane  0744-238243, 0361-421142,
0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în insta-
laţii sanitare şi gaze naturale la preţuri avan-
tajoase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negocia-
bile. Telefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefo-
nie + depanări calculatoare, configurare inter-
net, rutere, imprimante, scanere şi la
domiciliu. Telefon 0771-241880.

TERENURI
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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. 

Anunţuri gratuite!

str. Retezatului nr. 300261-712240

Amadeus SRL comercializeaza prin mag-
azinul situat pe strada Ady Endre, nr.24,
materiale pentru instalatii termice, elec-
trice si feronerie la preturi de producator.
Telefon 0361417274

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

Lansez porumbei albi la nunţi sau alte eveni-
mente. Telefon 0742-784765, 0723-969946.

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

CONSUMCOOP  CAREl SOCIETATE
COOPERATIVĂ „ având sediul în  Carei str.1
Decembrie nr.1918 nr.21 având  CUI 641870
şi ORC J/30/495/1997, scoate  la licitaţie pu-
blică  prin intermediul lichidatorului judiciar,
Cabinet Individual de Insolvenţă ing.Mihalca
Ioan Marcu următoarele active:  Un număr de 4
magazine mixte săteşti , situate după cum ur-
mează :Ady  Endre  la  preţul de 21.800 lei ;
;magazin mixt situat în localitatea Ghilvaci sat
comuna Moftin jud Satu Mare la preţul de
26.163 lei ; magazin mixt situat în loclitatea Ho-
toan   com.Căuaş jud.Satu Mare la preţul de
21.850 lei ; şi magazin mixt situat în localitatea
Ghenci comuna Căuaş jud.Satu Mare la preţul
de 29.241 lei ., sediul cooperativei situat în mu-
nicipiul Carei str.1 Decembri 1918 nr.21 la pre-
ţul de 288.563  lei .Licitaţia va avea loc în ziua
de  luni 29.12.2014 orele 12,00 la sediul CON-
SUMCOOP Carei , str.1 Decembrie 1918
nr.21, jud.Satu Mare , pentru toate  activele su-
puse vânzării.În cazul neadjudecări activelor li-
citaţia se repetă în fiecare zi de lunl începând cu
data de 05.01.2015.Solicitanţii persoane fizice
sau juridice vor depune cererile de înscriere la li-
citaţie la sediul cooperativei din Carei până cel
mai târziu în ziua licitaţiei la orele 9,00.Date teh-
nice privind activele supuse licitaţiei şi alte as-
pecte privind acesată acţiune  se pot lua de la
sediul CONSUMCOOP localitatea Carei str.1
Decembrie 1918 nr.21 , sau la telefon
0261/861760; 0754683509– persoane de con-
tact: Ciuta Teodor consilier juridic sau Reszler
Edita contabilă .Taxa de participare la licitaţie
este de 200 lei taxă valabilă individual pentru fie-
care activ  şi va fi depusă la casieria cooperativei
odată cu înscrierea la licitaţie .Achitarea contra-
valorii bunului achiziţionat se va face într-o sin-
gură tranşă . Nu există posibilitatea achitării în
rate .Contractul de vânzare cumpărare se va în-
tocmi în termen de maximum 5 zile de la data
adjudecării activului – dată până la care se va face
şi achitarea contravalorii activului .La aceste li-
citaţi se organizazează acţiunea de închiriere a
spaţilului magazinului mixt din localitatea Ghil-
vaci sat comuna Moftin jud.Satu Mare . Chiria
lunară de pornire în licitaţie este de 100 EURO/
lună fără TVA. Amănunte la telefoanele lichida-
torului tel./fax: 0261717809 sau mob.
0745429132- Email: marcuics@yahoo.com ,
sau la sediul acestui cabinet in Satu Mare
str.Petru Bran nr.8/2

Angajăm meseriaş cu experienţă în con-
fecţionarea de obiecte din fier forjat. Sa-
lariu atractiv şi alte facilităţi. Tel.
0750645556

Depozit de materiale de instalatii an-
hajeaza lucrator comercial. Trimiteti CV
la angajaricv@yahoo.com

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  

CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL DR.
BRANDEU IOAN,

medic primar Gastroen-
terologie, medicina interna,
doctor in stiinte medicale.

Satu Mare, str. Mihnea
Voda, nr. 7. 

Program de lucru luni marti
miercuri. 
Informatii la 0729881953.

S.C. TROTA România s.r.l.,
din Cluj, angajeazá, atît tineri
soferi cu categoriile C + E cu
cel putin 2 ani de experientá pe
TIR, cît si începátori. Se lu-
creazá în echipaj, pe Comuni-
tate. Conditii excelente. Se
asigurá un cîstig minim între
salarul de bazá si diurne. Infor-
matii la tel. 0740295418,
numai dupá trimiterea unui
CV si copii de pe documentele
de mai jos, la soferitir@trota.ro
· Buletin  · Pasaport  · Permis de
conducere  · Cartela tahograf  ·
Atestat de marfá  · Cazier judi-
ciar  · Cazier auto”

Vand teren intravilant 20 de ari in
Viile Satu Mare ingradit cu gard viu,
cu drum de acces pietruit cu posibil-
itati de racordare apa si curent in
zona linistita. Merita vazut la un pret
foarte bun. Inf. Tel : 0753.137.060  

Vând teren 10.5 ari în spate la PRACTIKER,
front 26 metri. Tel: 0744852285.

RESTAUR ANT AUROR A
Vă invită să petreceţi noaptea dintre ani 

în compania lui DJ CĂTĂLIN. 
Meniu special şi o atmosferă deosebită!

Rezervări la Restaurant Aurora sau 
telefon 0261714946, 0730713552.

SOCIETATEA SOMETA S.A. TĂŞNAD
Sediul social: Tăşnad, str. N. Bălcescu, nr. 5,

jud. Satu Mare
Nr. ORC Satu Mare: J30/76/1991

C.U.I.: 643898

CONVOCATOR
Consiliul de Administraţie al SOCIETĂŢII
SOMETA S.A. TĂŞNAD, cu sediul în loc.
Tăşnad, str. N. Bălcescu, nr. 5, jud. Satu Mare,
înregistrată la ORC Satu Mare sub nr.
J30/76/1991, C.U.I 643898, convoacă
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDI-
NARA A ACŢIONARILOR pentru data de
23 ianuarie 2015, ora 14:00, la sediul societăţii
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul
Acţionarilor cu data de referinţă 26 decembrie
2014.
Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:
1. Aprobarea efectuării de către societate a de-
mersurilor legale necesare în vederea optării pen-
tru una din următoarele variante alternative
conferite de Legea nr. 151/2014: 
a) Admiterea la tranzacţionare pe o piaţă
reglementată a acţiunilor societăţii 
sau
b) Admiterea la tranzacţionare în cadrul unui sis-
tem alternativ de  tranzacţionare – ATS a
acţiunilor societăţii (AERO + SIBEX). 
Prezentarea raportului Consiliului de
Administraţie cu privire la cadrul juridic aplicabil
tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată
respectiv a tranzacţionării în cadrul unui sistem
alternativ de tranzacţionare (ATS) precum şi la
pieţele reglementate şi sistemele alternative de
tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate
acţiunile societăţii.
2. Aprobarea modalităţii de retragere din soci-
etate a acţionarilor în cazul în care nu se aprobă
nici o propunere de la primul punct al ordinii de
zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr.
151/2014 şi cu consecinţa delistării şi
transformării în societate de tip închis. 
3. Aprobarea datei de 07 februarie 2015 ca dată
de înregistrare a acţionarilor şi a adatei de 06 feb-
ruarie 2015 ca ex-date.
4. Mandatarea dl. Micu Bogdan Vasile,
preşedinte al Consiliului de Administraţie, să
semneze hotărârea AGEA şi celelalte documente
aferente procedurii, precum şi a dl. Leahu
Adrian, membru în Consiliul de Administraţie,
să întreprindă toate demersurile de înregistrare şi
de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Satu
Mare.

În cazul  neîndeplinirii cvorumului de prezenţă
la prima convocare, Adunarea Generală
Extraordinară va fi reconvocată pentru ziua de
24 ianuarie 2015, la aceeaşi oră şi cu aceeaşi or-
dine de zi.
Doar persoanele care sunt acţionari la data de
referinţă au dreptul de a participa şi de a vota în
cadrul Adunării Generale.
Acţionarii reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social au
dreptul în termen de 15 zile de la publicarea con-
vocatorului în Monitorul Oficial al României să
introducă puncte pe ordinea de zi şi să prezinte
proiectele de hotărâre pentru punctele incluse
sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.
Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai
în scris, documentele fiind transmise prin servicii
de curierat/prin mijloace electronice. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii
întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a
adunării până la data de 20 ianuarie 2015 inclu-
siv.
Documentele referitoare la problemele incluse
pe ordinea de zi, inclusiv raportul Consiliului de
Administraţie cu privire la cadrul juridic aplicabil
tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă reglementată
respectiv a tranzacţionării în cadrul unui sistem
alternativ de tranzacţionare (ATS) precum şi la
pieţele reglementate şi sistemele alternative de
tranzacţionare pe care pot fi tranzacţionate
acţiunile societăţii, buletinele pentru votul prin
corespondenţă, procurile speciale, proiectele de
hotărâri pot fi consultate şi procurate de la sediul
societăţii, sau de pe site-ul www.someta.ro, în-
cepând cu data convocării. 
Acţionarii se vor putea prezenta personal la
adunarea generală, îşi vor putea numi un
reprezentant sau vor putea vota prin
corespondenţă, şi îşi vor dovedi calitatea în
condiţiile şi cu documentele prevăzute de Dis-
punerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum
şi în conformitate cu Regulamentul CNVM nr.
6/2009. Reprezentarea acţionarilor se poate face
şi prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de
procuri speciale, care se vor depune în original la
sediul societăţii până la data de 20 ianuarie 2015
inclusiv. În acelaşi termen buletinele de vot prin
corespondenţă completate şi semnate de acţionar
se vor depune la sediul societăţii personal sau prin
poştă recomandat cu confirmare de primire pe
care să fie trecută adresa expeditorului
(acţionarului). 

Preşedintele Consiliului de Administraţie,
MICU BOGDAN VASILE
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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 pre-
tul 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
Constructii ( hale de productie , ateliere , de-
pozite , sopron , etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in localitatea
Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comercial
si spatiu administrativ 320mp, spatii de de-
pozitare 240 mp) cu teren aferent in suprafata
de 762 mp la pretul de 433.770 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
Cladire Brutarie in suprafata de 325 mp situata
in Ardus Str. Morii judet Satu Mare identificata
in CF nr 3208, 1236 Ardud nr top 865/2 cu
teren de 1090 mp( terenul se afla pe Statul
Roman) cladire intr-o stare avansata de
degradare pretul de pornire 25.700 lei

Case si Apartamente

Apartament cu 3 camere SC Domaris Com
SRL in suprafata de 57,24 mp  utili in asoci-
atie, 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 Poligonului, 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 Philadel-
phia 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 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 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 lichidatoru-
lui judiciar din  str. Constantin Brâncoveanu,
nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data de
19.12.2014 SC ERGOLEMN S.A 08:00, SC
FOX COM SRL 08:30,  SC NETTUNO
SRL 09:00 am, SC HOBYCY 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 MIDI-
CONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 p.m , SC  ANDANDINO
LAND  SRL ora 12:30, SC TECHNO-
TRADE SRL 13:00 pm, S.C. HORIZONT
S.R.L 14:30pm, SC SIMACO VEST DIS-
TRIBUTIE SRL 15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie
publica bunurile debitoarei SC PANNATEK
SRL in data de 19.12.2014 ora 11:00 lista
bunurilor mobile si imobile se gaseste pe site-
ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si
vanzari 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. Constantin Bran-
coveanu, nr. 3/A,  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 debitoarei: Auto-
tractor marca Volvo 3 bucati, prêt de pornire
12.900 euro, Semiremorca Krone 1 bucata prêt
de pornire 4.900 euro, , licitatia se va organiza
in data de 05.12.2014  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 Lucian 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

l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o casa
mica de vacanta. Terenul are 25m front. Pret
18.000 euro negociabil. 0740788506
L Vand teren intravilan, str.Dara, 24 ari, parce-
labil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul
principal, 5.500 euro, negociabil. Telefon:
0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan 10
ari cu cabana, fantana, pomi fructiferi, pret 5100
euro negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731
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 intravilan
in zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel:
0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona industrială,
68 ari pe str. Careiului. Telefon 0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ Pes-
carilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima par-
celă 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 documentaţie
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. Dorobanţilor,
zona Lucian Blaga, 2 parcele a câte 8,50 ari, uti-
lităţi: apă, gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100
euro/ar, negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front, par-
celă loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent, Pău-
leşti. Preţ - 1.200 euro/ar, negociabil. Telefon
0747-907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de 3700
mp în comuna Dorolţ sat Petea, front la drumul
principal spre Vama Petea de 22 m. Curent şi apă
pe teren, întabulat pe persoană fizică. Ideal pen-
tru 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 Uni-
carm, 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 cărămidă, 10
ari, 5.000 euro, situată în Bercu Roşu, extravilan.
Telefon 0741-120883.
l Vând grădină în Bercu Roşu, în suprafaţă
de 3 ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ 15.000 euro.
Informaţii telefon 0770-889.170.
l Vând teren intravilan 20 ari, str. Căprioarei,
cu utilităţi - apă, gaz, curent, canalizare. Preţ
22.000 euro  negociabil. Telefon 0745-376594,
0745-374135.
l Vând 7,4 ari de teren intravilan, str. Ghio-
ceilor. Telefon: 0743-046725.

GARSONIERE

l Vand garsoniera tip apartament M 14,bloc
de caramida cu mobila de bucatarie,baie
marita.Pret 13.000 euro.Tel : 0753.674.387  
l Vand Garsoniera pe strada arinului. 7000
euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termo-
pane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon 0747-
907020.
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 Vând apartament 2 camere,Micro 15
str.Oituz,preţ 19.500 euro. Tel. 0720.031.047  
l Vand apartament 2 camere, semidecoman-
dat zona piata Somes. 0742269190
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai, et.4,
acoperis, pus la punct.Pret 18.000 euro. tel
0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15, et.2,
semidecomandat, suprafata 50MP, pret  18.000
euro. tel 0741601130

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, semidecomandat, nu este ren-
ovat. Pret 23.000 euro negociabil. Tel
0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din caramida,
pret 13500 euro. Tel: 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarităţii
(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 semicentral, 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 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55
mp, et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semide-
comandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş. Preţ
- avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, 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. Informaţii telefon 0757-349690, toată
ziua.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament 3 camere dei caramida,de-
comandat,str.Dariu Pop
nr.3,Bl.T39et5,ap66Tel:0721.584.558 
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic, accept
prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul Ca-
reiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 balcoane
mari,beci nefinisat.Tel : 0361.805.409 sau
0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe Dru-
mul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Telefon:
0740-477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si garaj,pe
aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14 Mai.Pret:28000
Euro.Tel:0770.191.459,0721.475.767
l Vand apartament 2 camere Micro 17, aran-
jat, gol, imediat ocupabil, Belsugului, et.4, cu
acoperis. Tel 0740.634.814
l Vand apartament de 100 mp in casa 3
camere + bucatarie + 2 camere demisol, garaj,
gradina 2 ari jumatate, zona Strandului 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-decoman-
dat la etajul 1 pe str.Botizului. Preţ informativ
35.000 euro negociabil. Telefon 0722508613
sau 0770568504.
l Vând apartament 3 camere decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Carpaţi
II. Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat, etaj
III, semicentral, mobilat complet, în asociaţie,
loc de parcare, 53.000 euro. 0756-622682.
l Vând apartament cu 3 camere, decoman-
dat, 2 băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală termică,
pe B-dul Lalelei, deasupra casieriei Electrica.
Preţ 36.000 euro, negociabil. Merită văzut! (ac-
cept şi schimb cu apartament cu 2 camere, plus
diferenţă), Tel. 0751-796827, 0744-479328.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, Lalelei et.6(din
8) partial mobilat, termopane, centrala proprie,
usa antiefractie la 41.000 euro. Tel:
0722.577.858 
l Vand apartament cu 4 camere pe calea Tra-
ian, nr.2, etaj!. Telefon 0752757412
l Schimb apartament cu 4 camere in
Timisoara in zona centrala 100mp, cu aparta-
ment sau casa in Satu Mare. Accept Variante.
0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro 17.
Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept
intermediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere în
casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu apar-
tament cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand  7 Ari tern  cu Cabana  din  lemn pe
Amatului acces  auto. Tel.0745789043
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa, tele-
fon 0740858313
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp pe
str. Fabricii. Tel : 0743.424.471 sau
0748.108.881  
l Vand 2 case str.Zorilor, nr 10A, 4 camere,
3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de
gradina, pret 93.000 euro negociabil negociabil
sau jumatate din proprietate 41.500 euro nego-
ciabil.Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie utilate,curte
si gradina cu vie si pomi fructiferi .Relatii
Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie,
neterminate, garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-
685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extra-
vilan, aşezat la capătul străzii Odobescu. Utilităţi
la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilităţile,
imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două solarii
- 900 mp, acoperit. Telefon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort spo-
rit căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie, baie
(apă, curent), situată lângă ştrand. Telefon 0770-
467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară
alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate
utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-
429973, 0741-344612.
l Vând 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 locuit nouă,
cu mansardă, jos living, bucătărie, baie, o terasă
mare, sus două camere, două balcoane, cu 5 ari
teren, la 36.000 euro; legat de aceasta, o cabană
din lemn cu mansardă, blacon jos şi zidită în in-
terior, cămară de lemne, coteţ de porci şi 5 ari
teren la 21.000 euro şi legat de acesta, 12 ari loc
de casă cu 33 m front sau 2 parcele la 6 arii/ buc.
la 1550 euro/arie, toate împreună sau pe bucăţi
sau la schimb cu apartament sau alte variante.
Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare
maşină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon
0741-249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată,
curte, garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon
0744-540124. 
l De vânzare casă cu 5 camere + dependinţe
la numai 70.000 euro  în Centrul Vechi, Piaţa
Libertăţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-
086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2
camere plus diferenta, pe Careiului etaj 2-3, tele-
fon 0725-685514
l Vand casa imediat ocupabila cu toate utili-
tatile existente- se poate folosi ca si sectie pentru
diferite procese tehnologice. Tel: 0745-855032

IMOBILIARE CAREI

l Inchiriez birou cu toate dotarile in Carei.
Telefon:0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, etajul
I. Telefon: 0745289081
l Vind apartament 37 mp, 2 camere, et IV,
renovat complet, mute dotari in Carei,   17.600
euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+gaz+baie in Carei. Telefon: 0746476885
l Vind casa 2 camere, gaz introdus, 10 ari
teren in Carei, 24.000 euro, 
neg. Telefon: 0746476885
l Vind apartament 2 camere decomandate,
37 mp, et. IV, renovat complet  
cu multe inbunatatiri, 17.600 euro. Telefon:
0745263453.
l Vind 4 ha teren intravilan in Carei DN20
langa fabrica Fonix. Telefon:0740354348
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. Tele-
fon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Căutăm chirie în Carei. 0748768248.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie, şură,
garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă, încălzire
centrală, 35 ari de teren, situată în Carei, pe str.
Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de euro, negociabil.
Informaţii la telefon 0745-890548, zilnic, între
orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”, eta-
jul III, nedecomandat - stare foarte bună. Do-
tări: un boiler, 2 convectoare, pivniţă. Relaţii la
telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

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

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

Vând casă cu etaj pe strada Botizului, cu gră-
dină. Telefon 0747.614196.

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 bal-
coane, etaj 4, pe drumul Careiului 154/A,
preţ negociabil - 16.000 euro. Informaţii, te-
lefon 0754-504755.

Vand urgent apartament cu 2 camere, etaj II
cu balcon, situat in Micro 15, str.Ozana. Pret
20.000 euro. 0740788506

Ai nevoie de bani 
urgent?

Provident te ajută!
Sună acum la nr.
0751.615.127.
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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 – 373.208 lei
Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.  Vasile Lu-
caciu, nr. 8  – 36.750 euro

Apartamente :
Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. Independentei, nr.
14/A, et. 8 ( Complex Dana ) – 41.310 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. Independentei, 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. Independentei, nr.
14/A, et. 8 ( Complex Dana ) – 20.280 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. Independentei, 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

Terenuri :
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 Decembrie 1918,
nr. 32/B – 77.860 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat in zona per-
iferica 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 intravilan, 865 mp, situat in loc.  Carei, str.  Grigore Ure-
che, nr. 53 – 10.300 euro + TVA
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
Teren intravilan in suprafata de 865 mp, inscris in CF
101053, nr. top. 7831/3/1, situat in loc.  Carei, str.  Grigore
Ureche, nr. 53. - 10.300 euro + TVA

Alte imobile :
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc Industrial Sud,
nr. 15, format din: Corp socio-administrativ 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 - 1.400.000 euro +
TVA
Constructie cu destinatie productiv-administrativa, avand
suprafata construita de 274,27 mp + teren intravilan in suprafata
de 1.293 mp., situate in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 60.010 euro + TVA
Spațiu comercial, birouri și construcți anexe cu cota de
513/2420 teren  aferent, amplasate în mun. Baia Mare, str.
Culturii, nr. 3, (platoul Pieței Revoluției), jud. Maramureș,
în suprafață utilă totală de 1.172,63 mp formate din cotă de
½ din Holul și casa scării parter și subsol, în SU de 53,3 mp,
Depozite la subsol compuse din 3 Depozite în SU de 82,18 mp,
Subsol cu destinație club, în SU de 329,34 mp, Spațiul com-
ercial partercompus din Spațiu comercial propriu-zis, 4 Grupuri
sanitare, Bucătărie, Spălătorie, Birou bucătar, Sală de preparare,
Magazie şi hol plus Mezanin compus din Hol şi casa scării, 2
Laboratoare şi 2 Magazii, în SU de 691 mp şi cotă de 2/3 din
Terasă în SU de 44.58 mp - 290.000 euro
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
Ferma zootehnica, situata in comuna Vetis, sat Decebal, F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd animale, P, SU=1.400 mp,
construcție cu destinație administrativă, productivă şi depozitare,
P+E, SU=144 mp + teren extravilan în suprafață de 21.500 mp
+ bunuri mobile aferente imobilului ( transformator, adapatoare,
cisterna, generator, sistem perii, pompe, sistem dirijare dejectii,
sistem de muls FGM, etc. ) - 205.821 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 – 141.575  euro
Teren intravilan 1.293 mp + construcție cu destinație produc-
tiv-administrativă ( hala), situata în loc. Carei, str. Campului,
nr.  54, jud. Satu Mare, SC=274,27 mp, SU=239,81 mp –
60.010 euro + TVA;
Spatiu comercial, aprozar si dependinte, avand suprafata
construita de 136 mp si suprafata utila de 113 mp situat in
loc. Carei, str. Cartierul Republicii, bloc 4, scara C, parter, inscrisa
in CF nr. 100871-C1-U2 ( nr. CF vechi : 14821 ) – Carei, avand
numar cadastral 233/11, 235/2 - 52.770 euro + TVA
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare, Complex de
locuinte cu spatii comerciale, zona Pod Golescu – 41.910 euro
+ TVA
Activ imobiliar format din centru de prelucrare plante med-
icale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( proprietatea Statului
Roman, in folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud.
Satu Mare - 68.300 euro +TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu, loc. Ne-
gresti 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, situat in loc. Borsa,
str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures – negociere directa
Teren intravilan 4.462 mp si atelier productie, binale 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 suprafata utila
de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului, nr. 26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren 1.769 mp, loc.
Moftinu Mare, str. Principala, nr. 289 – 60.000 euro
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 – 13.396 euro

Auto :
Volkswagen Passat 1.9D, an fabricatie 2000, SM 10 SKY
– 2.000 euro, tva inclus

Mercedes LKW, SM 13 GRI – 3.198 euro + TVA
Mercedes Daimler, SM 30 GRI – 3.260 euro + TVAVol-
skwagen Golf, SM-50-MEI, an fabricatie 2001 – 800 euro +
TVA
Diverse :
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11 elemenți, 280 buc. -
6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9 elemenți, 150 buc. -
2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7 elemenți, 60 buc. - 810
euro + TVA
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., imbracaminte,
incaltaminte, jucarii, proprietatea Coral Prest SRL Negresti
Oas - 1.000 euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa, lenjerie pat, pla-
puma, 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 in-
caltaminte ( pantofi noi - 114 buc si second - 277 buc) propri-
etatea Ripping Fleek SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confectii, auto ) pro-
prietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracaminte si incalt-
aminte - 4.129 euro + TVA) proprietatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din piese auto Aro, Dacia,
Cielo, Oltcit ) proprietatea Autosim - 3.874 euro + TVA
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Meister Fenster SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport) proprietatea Cipi &
Pati Mar SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane – masini debitat,
gaurit, freze, stoc marfa, etc ) proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii )proprietatea Karen & Con
SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc ) propri-
etatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Domi Distribution SRL 
Bunuri mobile cu destinatie agricultura, ( utilaje, bovine )
proprietatea Ralu SRL
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Explamed
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confectii ) propri-
etatea Elinmart SRL
Bunuri mobile( utilaje pentru confectii ) proprietatea 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 Monica I.I 
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de constructii,
obiecte de inventor, stocuri ) proprietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila ) proprietatea
George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime producerea de
tâmplărie PVC/AI) proprietatea Panatek Investment Group
SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprietatea Premet
Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc marfa  ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv Construct SRL
Negresti Oas
Bunuri mobile proprietatea Score Bistro SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane) proprietatea
Smart Media SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprietatea Vindex Ro-
mania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea Vonet Austria
SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace de transport )
proprietatea Scorpion SRL
Racord 20 KV - Linie electrica aeriana (LEA), situată în loc.
Valea Vinului, nr. 221, jud. Satu Mare, fiind racordata la stalpul
nr. 247 din LEA 20 KV Rosiori, statia Carpati. Cuprinde 3 stalpi
din b.a. vibrat fiine echipata cu conductor AI-OI 3x50 + mmp
si Racord 20 KV - Post transformare aerian ( 63 KVA), PTA
4656, este montat pe un stalp din b.a. vibrat si cuprinde separator
tripolar cu dispozitiv de actionare ( montat pe primul stalp al
LEA); consola intindere cu accesorii, descarcator cu coarne, soclu
sigurante (tripolar), transformator trifazat 63 KVA, platforma
transformator si cutie distributie - 12.200 lei + TVA

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 
Mamita incalzire indirecta - 1.400 euro
Boiler apa calda-cantina - 347 euro
Cuptor rational - 686 euro
Centrala tratare aer - 781 euro
Soba gaz cu gratar Bosch - 15 euro
Aparat aer conditionat Chiller - 3.895 euro
Thermobox AVA 300M - 13 euro
Cantar electronic Roledo - 29 euro
Cantar de marcat Datecs Bistro - 58 euro
Combina frigorifica - 36 euro
Usi termopan - 40 euro
Mobilier comercial - 49 euro
Mobilier comercial - 21 euro
Mobilier comercial ( bar lemn) - 103 euro
Mobilier comercial ( bar lemn) - 97 euro

l Vind teren intravilan 1126 mp, in Moftinu-
Mic, 50 metri de la DN  
Carei-Satu-Mare, pret negociabil. Telefon:
0788510733
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, centrală pe lemne, boi-
ler 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 Me-
dieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în
comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Telefon:
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.

VÂNZĂRI AUTO

l Vind Iveco si Ford 3-7 persoane, 3,5 tonne,
platou fix si rabatabil,  
roti duble. Telefon: 0744897711
l Vind Ford Fiesta 1,8 Diesel, autoutilitara,
2 locuri, neinmatriculat  
din 1995, 550 euro. Telefon: 0744897711.
l Vand Ford Galaxy  diesel recent adus în ţară,
climatronic, etc. Tel. 0744.792.284  
l Vand VW Polo 1,4 MPI an 2001 climatro-
nic,incălzire în scaune,euro 4 ,recent adus in tară
Tel 0744.792.284
l Vind Ford Fiesta 1,8 Diesel, autoutilitara,
2 locuri, neinmatriculat 
din 1995, 550 euro. Telefon: 0744897711
l Vind bascula si platforma fixa, IVECO si
FORD, neinmatriculate, 3,5 tone, roti duble, 7-
3 locuri, din 2005 si 1999. Telefon:
0744897711
l Vind bascula IVECO 7 locuri 2004, Ford
Transit 3 locuri, 1999, 
platforma fixa. Telefon:0744897711
l Vand BMW seria 5 combi diesel din 2003
motor 2000cm,taxa platita si nerecuperata 3700
euro.Tel : 0740.317.642  
l Vand Ford Tranzit basculabil in stare foarte
buna de functionare.Informatii Tel:
0753.660.219  
l Vand Opel Frontera, 4x4 an 1995, benzi-
naGPL, aer conditionat, inmatriculat,
0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara 4x4,
recent adusa in tara 0773835662
l Vand Vw Bora 1.6 benzina, an 2002, inma-
triculata timbru de mediu achitat, 0773835662
l Vand BMW 320 diesel an 2002, 150 cp,
kombi, negru, recent adus, 0773835662
l Vand Mercedes A-class 1.7 CDI diesel, an
1999 recent adus in tara, euro 3, aer conditionat,
0773835662
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, inma-
triculat.Tel: 0742.763.592
l Vind Iveco neinmatriculat din 2005, Ford
cu platforma din 1999, 3,5 tone, roti duble. Tele-
fon: 0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare roşu
aprins, întreţinut, cu două rânduri de cauciucuri
(iarnă+ vară), înmatriculat, fără taxă. Preţ nego-
ciabil. Telefon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină, în-
matriculat, timbru de mediu achitat. Telefon
0744-792284.
l Vând BMW 320 Diesel, an 2002, recent
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.
l Vând Opel Frontera 4x4, an 1995, climă,
stare foarte bună. Telefon 0744-792284.
l Vând Renault Twingo, an 2001, climă, re-
cent adus, cauciucuri noi. Telefon 0744-792284.
l Vând Opel G Astra 1,6 benzina, 2003, cu
taxa nerecuperată, preţ 2.380 euro. Telefon:
0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TDI, 2008, recent
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 Italia valabil.
Tel. 0741-308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8
turbo-Diesel, geamuri electrice, oglinzi electrice,
comenzi la volan, volan reglabil, AC, închidere
centralizată, jante aluminiu, înmatriculat în Ro-
mânia. Preţ informativ 2.500 euro, negociabil
sau variante. Telefon 0748693578.

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand brichete lemn 0,40 lei/kg, Carei. Tele-
fon:0740605216
l Vand lemne,tevi, rafturi metal,boltari beton,
rulota. bidoane plastic,furnir Mahon, panze cir-
cular, cablu electric,mobilier, cazi, curele trape-
zoidale. Tel:0770.635.609  
l Vand convector cu horn.
Tel:04747.674.942  
l Vand rumegus pentru afumatorie din es-
enta tare pret 15 lei/sac.Tel : 0744.927.132
l De vănzare mobilă import Germania,su-
fragerii, bucatării,mese, scaune preţ avantajos
Tel. 0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vănd  frigder Arctic şi congelator
Tel:0745.390.769  şi 0745.390.764  
l Vând frigider mijlociu Tel: 0361.805.409
sau 0748.922.050 
l Vind tigla din demolare in Carei. Telefon:
0744818148.
l Vand corni ,grinzi , scandura ,usi lemn toate
din demolare; lemne de foc ieftin si calorifere
din otel aproape noi.Tel : 0748.789.890 
l Vand carucior de copi;, nou si gard de
trestie. 0740079656
l Vand masina cheita si croi accesorii. Tel
0754060699
l Vand coltar bucatarie-hol masa extensibila
cu 4 scaune. Tel 0770543013
l De vanzare tigla din demolari marca Jim-
bolia prêt 0.75 bani (merita vazut) Tel :
0744.927.132  
l Vand arma de vanatoare ’’Monte Carlo ‘’
cal.16mm,arma Tip cal 5,6mm cu luneta si in-
carcator.Masina de cusut electrica  ‘’Nicoleta’’
nefolosita.Tel : 0722.451.584 
l Vand Tigla folosita la 0.50 bani bucata.
0744650929
l Vind carbune. Telefon: 0744314043
l Vand radiator electric si masa calculator.
0749432949 
l Vand masa de 6 persoane din lemn masiv
cu 6 scaune. Tel 0740634814
l Vand coltar din piele format din 3 piese. Tel
0740634814
l Vand convectoare pe horn si aragaz cu trei
ochiuri.Tel.0770542551, 0752685514
l Vand mobila stejar, 3,2 m, 600 RON.Tel
0752520811
l Vand bicicleta pentru barbati semicursiera,
170 lei, tel 0747321212 
l Vand cauciucuri de iarna pentru Logan,
0773835662
l Vand jante aliaj, pentru Opel corsa B, tel
0773835662
l Vand Jante aliaj pentru Vw Golf 4, dime-
siune 15, 0773835662
l Vand tigla veche model 265 marca Jimbolia
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 Jimbolia
pret 0,70 lei negociabil.Tel : 0744.927.132 
l Vand borhot prune 400Kg,o mobila de bu-
catarie 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 refor-
mat, 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 per-
fect, 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 Vând ţiglă din demolare, Carei. Telefon:
0744818148.

l Vând colţar nou, aragaz 3 ochiuri, convec-
toare la horn, negociabil. 0752-685514.
l Vând aragaz cu trei arzătoare. Telefon
0770-887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi uşa pen-
tru balcon, geamuri şi uşi metalice. Telefon:
0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston, stare
bună de funcţionare. Micro 17, telefon 0743-
392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu aspirator.
0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca Nokia, în
stare foarte bună. Telefon 0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHILIPS excepţional.
Diagonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc cu
toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro. Tele-
fon 0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germania.
Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Telefon
0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.C. Brătianu 9/2. Telefon 0361-
809050.

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vind catei Dalmatieni de 6 luni, in Carei.
telefon: 0770915780
l Vind porc in Tiream. Telefon:
0744314043.
l Vind 2 vaci de lapte, un porc de 150 kg in
Ghenci. Telefon: 0753433207, dupa ora 15
l Vand prepelite ouatoare din mai 2014.
0740057073
l Vand catei malamut de Alaska din data de
06.10.2014, vaccinati si deparazitati la zi.
Tel.0740057073
l Vand porci vietnamezi pentru sacrificat,
crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +sem-
anatoare paioase 15 randuri toate in stare buna
de functionare.Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Te-
lefon: 0757424405.                                           
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ ne-
gociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

ÎNCHIRIERI

l Inchirieaz salon de infrumusetare complet
dotat pentru coafura+frizerie, cosmetica,
manichiura, pedichiura, masaj, solar, situat in
Piata Titulescu- Satu Mare. tel 0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet uti-
lat. Tel 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera, bloc nou,
semimobilat, ultracentral, pret 150 euro/luna,
tel 0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracentral et.1,
nemobilat, finisat, suprafata 70 mp, pret 200
euro/luna. tel 0741601130
l Inchiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central curte
interioara,asociatie Tel: 0742.700.379  sau
0770.592.182 
l Dau in chirie spatiu comercial pe str.careiu-
lui, 85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si beci,
115 euro negociabil. Tel 0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central,
curte interioară, asociaţie. 0770-592182, 0742-
700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + inter-
net. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane sin-
gure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.

CUMPĂRĂRI

l Cumpar mobila lucioasa cu flori sau orna-
mente Tel : 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Tele-
fon: 0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha
zona Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. Lenuţa
0742878657

PIERDERI

l Pierdut Certificat Constatator SC CAMI
IMPEX SRL din Carei. Se declara nul

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

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro. Infor-
maţii la telefon 0751.879.087.

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

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

Vand urgent mobila veche de dormitor si de
living, foarte ieftina. 0741631748

Vând aragaz nou, stare perfectă.
0751.392151.

Închirieri auto.
0744.972.916

CHIHUAHUA, 
Puiuţi de vânzare.  
Un bun cadou de sărbători!
CADOURI SURPRIZĂ 

PENTRU CUMPĂRĂTORI!

0748320179, COSMIN
0744555651, NELU 

0748432730, MARIA



Gazeta de Nord-Vest Programe TV15/ Joi, 18 decembrie 2014

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 – Program pentru copii, Car-
tea Cărților, ep. 20
09:30 – Documentar: „Capernaum
– Oraşul scepticilor”
10:00 – Teleshopping
11:00 – Incursiune în cotidian (relu-
are)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Documentar: „Proiectul
Strada Azusa”
14:00 – Şedinţa Consiliului Local
Satu Mare (direct)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Cu cărţile pe masă  (reluare)

17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului (direct)
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – La izvor de cânt şi dor
21:45 – Şedinţa Consiliului Local
Satu Mare
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – Ceaiul de dimineaţă (relu-
are)
01:30 – Box Ooffice
02:00 – Nvedem la TV! (reluare)
03:00 – Film artistic: “Călătorie în
viitor”
05:00 – Cu cărțile pe masă (relu-
are)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport 

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
08:50 Andografia zilei
09:00 Starea naţiei

10:00 Biziday 10:50 Teleshopping
11:30 Black Harbour 12:20
ROMÂNIA.ro 12:30 Tribuna
partidelor parlamentare 13:00 De
joi până joi 14:00 Telejurnal 14:55
Clubul celor care muncesc în
România 15:00 Teleshopping
15:30 Andografia zilei 15:31
Akzente 16:55 DUPĂ 25 DE
ANI 17:00 Interes general 18:00
Lozul cel are 18:35 Clubul celor
care muncesc în România 18:45
Black Harbour 19:40 Sport 19:59
Telejurnal 20:55 Clubul celor care
muncesc în România 21:00
Vorbeşte liber! 22:00 Biziday
22:50 Starea naţiei 23:50 Maşini,
teste şi verdicte 01:45 Andografia
zilei 01:50 Europa mea

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 Eu sunt Moşul 17:00
Ştirile Pro Tv 17:30 La Maruţă
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Goana
după cadou 22:15 Ştirile Pro Tv
22:45 Martor şi acuzator 00:45
Bătălie pe role

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 Next Star 23:30 Un
show păcătos 01:00 Observator
special 01:30 Teleshopping 01:45
Vis împlinit 03:45 Acces direct
06:00 Observator

07:00 Marco Polo
08:45 Gleason 10:45
Teleshopping 11:15
Cireaşa de pe tort
12:30 Teleshopping

13:00 Râzi şi câştigi 13:30
Teleshopping 14:00 Trăsniţi din
NATO 14:30 Crima cu autograf
16:30 Focus 17:00 Walker, politist
texan 18:00 Focus 19:00 Râzi şi
câştigi 19:30 Cireaşa de pe tort
20:30 Ultima şansă 22:30
Mondenii 23:00 Click! 00:00
Gleason 02:00 Walker, politist
texan

07:00 Ştirile Kanal
D 07:45 Cei 7 ani de
acasă 10:00 Pastila
de râs 10:30 Teo
Show 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 Yaman
22:30 WOWBiz 00:30 Ştirile
Kanal D 01:45 Trădarea

07:15 Cununa de
lacrimi 08:15
Tânăr şi Neliniştit
09:30 Clona

10:45 Pasiune interzisă 11:45
Regina inimilor 13:00 Îngeri
păzitori 14:30 Complicea 15:30
Cununa de lacrimi 16:30 Tânăr şi
Neliniştit 17:30 Clona 18:30
Pasiune interzisă 19:30 Regina
inimilor 20:30 Îngeri păzitori 22:00
Complicea 23:00 Terra Nostra
00:00 Numai iubirea 01:00
Breaking Bad

08:00 Reţete ca la
carte 09:15 Medici
în Santa Monica
10:15 Reteta
dragostei 11:30

Împărăteasa Ki 13:00 Hercule
14:00 Cat dureaza dragostea?
15:00 Prodanca şi Reghe: Fascinați
de România 16:00 Regele hotelului
17:30 Intenţii necurate 19:00

Împărăteasa Ki 20:30 Prodanca şi
Reghe: Fascinați de România 21:00
Medici în Santa Monica 22:00 Dr.
House 23:00 Totul despre sex
00:00 Dr. House 01:00 Totul
despre sex

07:35 Holidaze:
Din nou acasă
09:00 Noe 11:15
Un pisoi la

Hollywood 12:35 Vreo întrebare
pentru Ben? 14:20 Blue Jasmine
16:00 Filme şi vedete 16:30 La
pescuit 18:05 Viaţa secretă a lui
Walter Mitty 20:00 Toto şi surorile
lui 21:40 Artă 22:00 Kazimir 22:25
Captivi de Crăciun 23:05 Un duet
23:20 Retur 23:40 Poveşti de
groază 00:10 La limita de jos a
cerului 01:30 Android

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 Ştiri Sport.ro
13:10 Ora exactă în sport 14:00
Ştiri Sport.ro 14:10 Ora exactă în
sport 15:00 Ştiri Sport.ro 16:00
Ora exactă în sport 17:00 Ştiri
Sport.ro 17:10 Ora exactă în sport
18:00 Ştiri Sport.ro 18:30 Sete de
crapi 18:45 Spărgătorii de râs 19:30
Dă-i bătaie! Local Kombat 21:00
Ştiri Sport.ro 22:00 Te doare
mintea! 23:00 Wrestling WWE
PPV TLC: Tables, Ladders and
Chairs 00:00 Ştiri Sport.ro

09:35 Snooker 10:45
Sărituri cu schiurile
11:45 Patinaj artistic
13:00 Schi alpin
14:30 Biatlon 15:15

Biatlon 16:30 Omnisport 17:15
Snooker 19:00 Biatlon 20:00
Omnisport 20:30 Omnisport
21:00 Sporturi de contact 23:00
Călărie 00:30 Patinaj artistic

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

15:00 Esențial 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei
20:30 Subiectiv 21:30 Sinteza
zilei 23:15 În gura presei 01:10
Sinteza zilei 02:00 Ştiri

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
14:00 Realitatea de la fix 15:00
Fabrica 16:00 Newsroom 18:00
Realitatea de la fix 18:30
Deschide lumea 20:00 Prime
Time News 21:00 Perfect
imperfect 22:00 Jocuri de Putere
00:00 Realitatea de la fix 01:00
Realitatea de la fix

07:40 Un bărbat şi
o femeie în
sălbăticie 08:35
E s c r o c h e r i i

adevărate 09:05 Escrocherii
adevărate 09:35 Linia de
producţie 10:00 Comoara din
container 10:30 Bagaje la licitaţie
11:00 Maşini pe alese 12:00
Tranzacţii cu maşini 12:30
Tranzacţii cu maşini 13:00 Maşini
clasice restaurate 14:00 Maşini
nervoase 15:00 Maşini nervoase
16:00 Maşini nervoase 17:00
Licitaţia de containere 17:30
Comoara din container 18:00
Războiul depozitelor – Canada
18:30 Pasionaţi de vechituri
19:00 Cum se fabrică ? 19:30
Cum se fabrică diverse lucruri?
20:00 Bagaje la licitaţie 20:30
Bagaje la licitaţie 21:00 Ce se
ascunde în magazie? 21:30
Comoara din garaj 22:00 Best of
2014 00:00 Alaska 
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Astăzi pot avea loc schim-

bări importante, mai ales pe plan
profesional şi în afaceri. Aveţi şanse
să vă consolidaţi relaţiile de priete-
nie. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Aveţi posibilitatea să pu-
neţi în practică proiecte mai vechi,
mai ales în domeniul afacerilor. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Reuşiţi să faceţi în casă
schimbările pe care vi le-aţi propus.
Este momentul să vă ocupaţi de re-
paraţii, reamenajarea locuinţei, zu-
grăvit etc. 
RAC (22.06 - 22.07)

Este momentul să vă gân-
diţi serios la o afacere care vă poate
aduce bani frumoşi în viitorul
apropiat. 
LEU (23.07 - 22.08)

Reuşiţi să rezolvaţi pro-
bleme de serviciu foarte dificile. Vă
recomandăm să fiţi mai atent cum
vorbiţi cu şefii şi colegii, ca să nu
aveţi neplăceri. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Rezultatele deosebite de
la serviciu vă pot atrage invidia co-
legilor. După-amiaza, s-ar putea ca
persoana iubită să vă reproşeze că
acordaţi prea multă atenţie carierei.
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Dimineaţa sunteţi agitat
şi vă străduiţi să terminaţi la timp o
lucrare importantă. Deveniţi auto-
ritar şi aveţi tendinţa de a critica pe
toată lumea. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Nu vă vedeţi capul de tre-
buri. Nu vă faceţi griji: aveţi destulă
energie pentru a le rezolva pe toate. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Sunteţi hotărât să vă ocu-
paţi de problemele familiale pe care
le-aţi tot amânat.  
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Aveţi tendinţa să riscaţi
cam mult. Vă sfătuim să fiţi pru-
dent şi să nu forţaţi norocul. Este o
zi favorabilă deplasărilor în interes
de familie.  
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Puneţi suflet în tot ce fa-
ceţi. Sunteţi inspirat şi puteţi să fa-
ceţi planuri de viitor. Aveţi ocazia
să începeţi activităţi prin care să vă
afirmaţi în societate.  
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Sunteţi plin de energie şi
capabil de eforturi intense. Aveţi
grijă să nu vă supra-solicitaţi, ca să
nu aveţi probleme cu sănătatea!

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 20.30 - Goana după cadou
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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, Viitorului, Gării şi Moţilor
Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru discon-

fortul cauzat populaţiei.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRL

Veste foarte bună pentru
bolnavii de cancer. Spi-
talul Judeţean Satu Mare

va fi dotat în cursul anului viitor
cu un aparat de radioterapie pen-
tru bolnavii de cancer, aparatul
urmând să fie asigurat de către
Ministerul Sănătăţii. Anunţul a
fost făcut ieri de către
vicepreşedintele Consiliului
Judeţean, Mircea Govor. 

Liderul Organizaţiei
judeţene Satu Mare a PSD, Mircea
govor, a spus că a avut o întâlnire
cu ministrul Sănătăţii, Nicolae
bănicioiu, care a promis finanţare

pentru achiziţionarea aparaturii.
“De asemenea, sunt convins că se va
schimba total în bine şi sistemul de
sănătate. Chiar astăzi am discutat
cu domnul preşedinte, am avut o
discuţie cu domnul ministru al Să-
nătăţii, Nicolae bănicioiu, şi va fi
cea mai mare realizare pentru jude-
ţul Satu Mare în anul următor. Se va
asigura un aparat pentru radiotera-
pie la Spitalul judeţean, ceea ce în
Satu Mare nu a existat niciodată. Şi,
din păcate, toţi bolnavii de cancer
trebuie să facă naveta în baia Mare,
Cluj sau Oradea. Acest lucru se va
termina şi noi vom asigura clădirea
în care va fi pus acest aparat. bineîn-
ţeles, tot prin PNDL, prin Ministe-
rul Dezvoltării”, a declarat Mircea
govor.  

Preşedintele Consiliului
judeţean, Adrian Ştef, s-a declarat
convins că în următorii doi ani, cât
a mai rămas din actualul mandat al
conducerii Consiliului judeţean, in-
frastructura de sănătate din Satu
Mare va fi una complet
modernizată. “Vor fi corpuri de
clădiri noi ca să putem aduce secţii
noi, să putem să ridicăm nivelul de
intervenţie şi tratament de la Spi-
talul judeţean şi pe alte specializări.
O să avem în doi ani infrastructura
de sănătate modernă, reînnoită şi cu
specializări pe care poate încă nu le-
am avut. Vreau să mulţumesc dom-
nului Mircea govor pentru că s-a
implicat şi a putut să aducă aceste
investiţii judeţului Satu Mare“, a de-
clarat Adrian Ştef. 

VeSte bUNă PeNtRU bOLNAVII De CANCeR

Radioterapie şi la Spitalul
Judeţean Satu Mare
8 Mircea govor a precizat că Ministerul Sănătăţii va asigura finanţarea
pentru achiziţionarea unui aparat de radioterapie

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Apropierea sărbătorilor
de iarnă a constituit un excelent
prilej pentru Castorel să-şi
analizeze activitatea de demnitar
tembel. După analize
îndelungate şi cu alcool
asezonate, incisivul rozător a
constatat că a fost un parazit
pentru popor. brusc a realizat că
în întreaga sa activitate de
demnitar ratat şi-a urmărit doar
răzbunările şi şantajele personale,
cărora le-a alocat toate

declaraţiile şi interpelările. În
schimb, Castorul n-a făcut
absolut nimic pentru cei mulţi
care i-au dat votul. Singurul lucru
pe care l-a bifat a fost cel de a se
face peste tot de rahat, din bucale
până la Satu Mare. Nici nu e de
mirare că se gândeşte tot mai des
la demisie. Până şi Castorică şi-a
dat seama că este demnitar pe
degeaba. Aşa că noul an poate
aduce alegeri anticipate, de mult
timp aşteptate.

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

Castorică se gândeşte 
să demisioneze!

CIpRIAn BâtEA

Bucătărie distrusă într-un 
incendiu pe aleea Mureş

Un incendiu izbucnit
marţi după-amiază la parterul unui
bloc de pe aleea Mureş din munici-
piul Satu Mare a distrus o mare
parte din bucătăria apartamentului
unde acesta a avut loc. Intervenţia
rapidă a pompierilor a făcut ca in-
cendiul să nu se extindă în tot
apartamentul. 

Pompierii au fost anunţaţi
în jurul orei 17.30 şi au ajuns la faţa
locului după aproximativ şase
minute cu o autospecială sub co-
manda şefului gărzii de intervenţie
plutonier major  Marcel Silaghi. în
urma executării recunoaşterii s-a
constatat că incendiul se manifesta
în bucătărie cu pericol iminent de
propagare la întreaga locuinţă, iar
casa scării şi apartamentul erau in-
undate complet cu fum. Pompierii
sătmăreni au acţionat imediat pen-

tru stingerea incendiului cu o ţeavă
de refulare a apei, concomitent cu
evacuarea fumului din apartament
şi casa scării.

Focul a distrus circa 50%
din mobila de bucătărie şi a degra-
dat serios o hotă electrică, un
aragaz, un senzor de gaze, precum şi
zugrăveala din întreg apartamentul,
valoarea pierderilor materiale fiind
de aproximativ 2.000 lei. Din feri-
cire, au fost salvate alte bunuri în
valoare de circa 50.000 lei.

Din primele cercetări
făcute la faţa locului, incendiul a
izbucnit din cauza unei flăcări
provenită de la un aparat de gătit
lăsat nesupravegheat. Primul mate-
rial care s-a aprins a fost uleiul dintr-
o tigaie amplasată pe acesta, de unde
s-a propagat în întreaga bucătărie. 

Florin Dura

PReMIeRă. Bolnavii de cancer se vor putea trata şi la Satu Mare

LebăDA ANgAjeAzA:
1 inginer mecanic

2 operatori stivuitor cu atestat
2 muncitori necalificati

Pentru mai multe informatii va asteptam la sediul nostru
de pe Str. gheorghe baritiu nr. 27, iar CV-urile se depun
la sediu sau pe e-mail la angajari@lebada.ro

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 20%  șanse de precipitaţii

Maxima: 6°C         Minima: 3°C

Umiditate: 92% a
6

a

EURO 4,4738

USD 3,5924

100 Forinţi 1,4281

Doi consăteni din Vama
s-au luat la bătaie după ce, în prea-
labil, s-au cinstit cu câte un pahar
de tărie. Astfel, polițiștii Secției 9
Negrești Oaș au intervenit marţi
seara, în jurul orei 22,00, pentru
aplanarea unui conflict izbucnit
între doi bărbați în comuna Vama.
Potrivit poliţiștilor, pe fondul
unor divergențe și al consumului
de alcool, A.  Ioan, în vârstă de 43
ani, a fost agresat fizic de către M.
Florin, de 33 ani, ambii din Vama.
Victima s-a deplasat cu mijloace
proprii la Spitalul Negrești Oaș,
unde a refuzat internarea. 

În cauză a fost întocmit
dosar penal, autorul fiind cercetat
în stare de libertate sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de loviri și
alte violențe.

Robert Marcus

S-au bătut după
ce s-au cinstit


	1_SzMH
	2_SzMH
	3 AL_SzMH
	4 AL_SzMH
	5 AL_SzMH
	6 AL_SzMH
	7 MP_SzMH
	8  MP_SzMH
	9 AL + UNICARM_SzMH
	10 Sport_SzMH
	11 Sport_SzMH
	12-13-14 mica_SzMH (Page 02)
	12-13-14 mica_SzMH (Page 03)
	12-13-14 mica_SzMH (Page 04)
	15 Tv_SzMH
	16 bun_SzMH

