
Şeful Poliţiei sătmărene, cercetat
de procurorii orădeni pag. 16

În această perioadă iubitorii
sportului urmăresc cu interes Aus-
tralian Open, acolo unde Simona

halep, Irina Becu şi horea Tecău au
ajuns în optimile primului turneu de
Grand Slam din 2015. Iar dintre
sătmăreni, sunt suporteri, şi nu puţini,
care se interesează de soarta clubului
reprezentativ al oraşului. Sigur, după
cum probabil aţi şi anticipat este vorba
despre clubul Sportiv Municipal, cel
care a suferit numeroase schimbări în
ultima perioadă.

Din păcate, un club care a
făcut istorie cu două secţii ani la rând,
handbalul în liga Naţională,
baschetul în FIBA Eurocup, a ajuns
acum de râsul lumii şi a pamfletarilor
nu doar din oraş, ci şi din ţară. Sigur,
sunt şi secţii nou înfiinţate, aici ne
referim la volei, judo, scrimă şi aşa mai
departe, care nu pot emite
deocamdată prea mari pretenţii, dar
care îşi desfăşoară activitatea şi au
obţinut câteva rezultate notabile pen-
tru culorile acestui club.

Sigur, situaţia cea mai critică,
aici cititorii o să ne dea dreptate, este
la secţia de baschet. De la începutul se-
zonului, în toamnă, nu mai puţin de
şase jucătoare nu mai evoluează la Satu
Mare. Au părăsit echipa din cauza am-
atorismului conducerii şi a staff-ului
tehnic nu mai puţin de şase jucătoare:
Sension, ross, radovic, Adams,
Orosz şi Neşte.

continuare în pagina 2
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ce ar mai fi de spus despre
un duel cu vice-campioana IcIM
Arad, după ce echipa noastră a rămas
fără straniere şi a pierdut toate du-
elurile importante din acest an?!
Nimic, ţinând cont că baschetul
sătmărean a ajuns la marginea
prăpastiei. În ciuda criticilor tot mai
numeroase pe reţelele de socializare,
venite din partea sătmărenilor iu-
bitori de sport, conducerea pare fără

reacţie. Mai mult, aseară,
nemulţumite că nu şi-au primit nici
în această săptămână salariul (ar fi al
treilea restant), fetele au refuzat să se
antreneze. Surse din cadrul echipei
susţin că s-ar fi dat totuşi liber la
întăriri, doar că ce jucătoare să aduci
când clubul are deja trei luni restanţă
la salarii, iar calificarea în play-off e
doar o utopie.

SPORT - pag. 10-11

BASchET: cSM SATu MArE – IcIM ArAD 
Ce am fost şi ce-am ajuns...

Deoarece vremea permite,
la Negreşti Oaş au fost reluate în
forţă lucrările la master planul apă-
canal. În paralel, sunt executate lu-
crări la staţia de epurare şi staţia de
filtrare precum şi de reabilitare a
străzilor pe care lucrările la apă-
canal au fost finalizate. În progra-
mul iniţial, lucrările la proiectul de
extindere şi reabilitare a reţelelor
de apă şi canalizare la Negreşti Oaş

trebuiau reluate la începutul lunii
februarie, dar datorită vremii mai
mult decât favorabile, aceste lu-
crări au fost reluate încă din data
de 18 ianuarie.Edilul şef a mai pre-
cizat că au fost purtate discuţii cu
proiectanţii şi executanţii şi, în pa-
ralel, au fost redeschise şantierele
la realizarea staţiei de epurare şi a
celei de filtrare.
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Lucrările la masterplanul apă-
canal, reluate în forţă la Negreşti

primarii cer stoparea
haosului în judeţ

8Edilii sătmăreni le-au cerut furnizorilor de utilităţi publice – E.ON,
Electrica şi Apaserv – să nu mai intervină haotic în localităţile din judeţ
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Astăzi, deşi valorile ter-
mice vor marca o scădere faţă de
intervalul precedent, vremea va fi
caldă pentru această dată, în cea
mai mare parte a teritoriului.
Astfel, temperaturile maxime vor
fi cuprinse între 1 şi 11 grade, iar
cele minime se vor încadra între -2
şi 5 grade. Sâmbătă, cerul va fi
noros şi se vor semnala precipitaţii
pe arii extinse.  În zona de munte
treptat vor predomina ninsorile, în

timp ce în restul teritoriului ziua va
ploua, iar în cursul serii şi al nopţii
în cea mai mare parte a Moldovei,
local în Transilvania şi pe arii re-
strânse în rest ploile se vor trans-
forma în lapoviţă şi ninsoare. Vor
fi condiţii de ceaţă. Vântul va sufla
slab şi moderat, cu unele
intensificări ziua la munte unde
trecător va viscoli sau va spulbera
zăpada, dar şi în sudul ţării şi pe arii
restrânse în centru.

Vremea, închisă şi ploioasă 
în weekend 
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Maxima zilei

Calendar religios

ClINICA
SfâNtUl ANtON

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este
Sâmbătă, 24 ianuarie 2015

ziua 24 a anului

Iubirea este starea în care
fericirea altei persoane este
esenţială pentru a ta. 

(Robert Heinlein)

Soarele răsare la 7 şi 42 minute,
apune la 17 şi 13 minute. 

Urgenţe stomatologice

Sâmbătă
Ortodox - Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier.
Filon, episcopul Carpasiei 
Romano – catolic - Sf. Francisc de
Sales, ep. înv. 
Greco – catolic - Cuv. Xenia .

Duminică
Ortodox - † Sf. Ier. Grigorie
Teologul, arhiepiscopul
Constantinopolului;  † Sf. Bretanion
episcopul Tomisului
Romano – catolic - † Duminica a
3-a de peste an Convertirea Sf. Paul.
Greco – catolic - Duminica 32 dR .
Sf. aep. Grigore din Nazianz; 

1984 - A fost lansat pe piață primul
computer Apple Macintosh

REPERE CULTURALE

TEODOR CURPAŞ

Poate că niciodată în ultimii
ani nu s-a pus atât de acut şi atât de
alarmant în discuţie problema
dureroasă a ţăranului şi a copiilor lui.
O spune cel ce trăieşte acolo, aproape
de ei şi-şi duce viaţa cea de toate zilele.
La Oficiul Stării Civile se lucrează
enorm pentru a se întocmi acte copi-
ilor născuţi în spitale şi abandonaţi şi,
Doamne, mulţi mai sunt şi multă
umblătură, hârţogărie şi semnături mai
trebuiesc până se ajunge la o adopţie.
Cunosc, prin emisiunile televizate, as-
pecte ale vieţii ţăranului. Ştiu multe
despre ţăranul român, „talpa ţării”, cel
care a rezistat tuturor uraganelor,

rămânând fără întrerupere pe aceste
plaiuri, fiind prima şi ultima literă din
alfabetul fiinţei şi al pământului. A tre-
cut peste colectivizarea forţată,
luându-i-se ogorul, vitele, cai şi boi, car
şi căruţă, plug, grapă şi teleguţă, l-au
îndepărtat şi de tradiţii, de doina şi
cântecul de jale. Şi totuşi, e greu să
smulgi un arbore puternic din
rădăcină. Datorită acestui ţăran ne
prezentăm azi în lume, el fiind, cum
spunea Rebreanu, “păstrătorul efectiv
al teritoriului naţional”. Este, de fapt, şi
păstrătorul românismului, asigurând
izvorul limbii şi poeziei noastre. În
drumurile mele săptămânale prin sate,
i-am întâlnit în diferite ipostaze. Cel
mai mult, participând la slujbele reli-
gioase în biserici, care de la construcţia
lor n-au fost prevăzute cu o sursă de
căldură şi stau credincioşii îmbrăcaţi,
îmbrobodiţi aproape trei ore. Apoi i-
am întâlnit aşteptând la audienţe, la
uşile unor funcţionari, care cred că asta
e menirea lor, de a face audienţe. Do-
amne, ce mai spun oamenii ieşind de
acolo! Numai unde nu merg lucrurile
bine există ore de audienţă şi trebuie să
ne obişnuim cu acest lucru! În satele
îmbătrânite, ţăranii n-au cu ce să-şi lu-
creze pământul reprimit şi-i văd ridi-
când ochii spre cer, de unde ar mai
putea veni o mângâiere. Cu mari sacri-
ficii pleacă unii să muncească în
străinătate, dar numai ei ştiu ce fac
acolo şi cum se simt. Sunt cenţii pe jos,
dar trebuie să-i „ridici”! Copiii rămân

acasă, purtaţi aiurea din satul lor peste
2-3 sate la o şcoală, clădirea şcolii
rămânând în paragină. Se pierde timp
şi se fac cheltuieli mai mari decât sala-
riul unei educatoare şi a doi învăţători.
Se pierde mult mai mult, dar n-o
spune nimeni! 

Îi privesc pe unii ţărani şi le
citesc plânsul în şoaptă, amintind de
demnitatea aceea unică la români, dar
şi regretul că în timp ce copiii de bani
gata se flenduresc prin şcoli înalte şi
prin universităţile lumii, obţinând tot
ce n-au visat! Se uită că „Producţia
cea sfântă sunt fiii,/ Lor li se cuvine
răsplata de preţ. / Ţăranii dau aur
când dau României / Curaţii lor fii,
rod al unicei vieţi”. (A. Păunescu)

Văd adesea, şi mă doare,
dispreţul faţă de omul de rând, faţă de
omul necăjit de toate zilele, care duce
un jug destul de apăsător, iar
funcţionarii şi şefii uită cine sunt ei şi
cine i-a pus acolo. Ei uită repede că
sunt „servitorii” celor mulţi, pe care
trebuie să-i servească, nu să-i plimbe
prin zeci de birouri tixite de tot felul
de primitori de salarii.  Asta trebuie s-
o vadă şefii adevăraţi, cei aleşi de eroii
materialului de faţă şi să dispună ca în
instituţii să se schimbe atitudinea faţă
de om. Ce multe sunt de făcut, dar cu
astfel de funcţionari nu se face nimic
sau se face de mântuială. Nu mai
vreau să văd că ţăranul român şi fiii lui
împărtăşesc, deopotrivă, aceeaşi
soartă a românului marginalizat. Îi

văd pe aceşti ţărani la sărbătorile reli-
gioase, adunaţi şi bucuroşi, păstrând
din tradiţii, pe care le distrugem noi
toţi, care nu ştim multe despre ele,
dar... după sărbători, cu blidul de
mâncare în faţă îşi înghite tăcut şi la-
crima, ştiind că munca sa nu-i
răsplătită. 

I-am auzit, destul de
revoltaţi, spunând că se uită la coada
făcută la primărie de cei care nu fac
nimic şi primesc bani fără muncă. Eu
m-am interesat şi adunaţi banii
aceştia la o comună şi înmulţiţi cu
numărul comunelor, dau nişte sume
de speriat. Mi-am dat seama că
ţăranul şi omul de rând pot fi
revoltaţi, că au de ce! Am învăţat prin
şcoli despre educaţie, am citit şi am
dat examene despre teme legate de
„părinţi şi copii”, dar mai actuală ca
acum n-a fost niciodată. Cred că nu
ne ocupăm de copii, în sensul
educaţiei normale, ci ne întrecem în
a aduce ceva ce dăunează educaţiei,
rezultatul îl vom vedea peste ani şi
mă tem că va fi cu regrete! Văd
familii cu „dare de mână” cum îşi
strică, din păcate, copilul născut bun,
cum vrea să iasă cu el din sfera
obişnuită în care învaţă, să fie altfel
văzut, crezându-se superior masei de
părinţi şi copilul, la rândul lui, supe-
rior masei de copii. Ori, nu-i aşa!
Merge cât merge, dar apar în viaţă
stavile peste care nu poţi trece.
Doamne, câte exemple pot da!
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Iar pe picior de plecare sunt
alte două sătmărence, Laza şi Ferenczi,
ceea ce înseamnă că echipa care a jucat
două finale şi în grupele unei
competiţii care este comparată cu
UEFA Cup la fotbal  poate ajunge în
colaps. S-au depăşit trei luni de neplată
a salariilor, ceea ce înseamnă că, rând
pe rând, jucătorii, pentru că aici nu ne
referim doar la situaţia echipei de
baschet, vor părăsi acest club, care până
acum a avut un cuvânt de spus în
sportul de echipă. Să nu uităm că, la un
moment dat, stranierele de la echipa de
volei au fost ca şi plecate de la echipă,
doar cine ştie ce le-a întors din drumul
lor spre meleaguri mai “calde“.

Iar anul 2015 va intra cu
siguranţă în analele istoriei. Însă în is-
toria neagră a sportului sătmărean. În
premieră, secţia de baschet a rămas fără
straniere, fără un loc de play-off,
antrenorul este nevoit să intre pe teren
nu pentru a da indicaţii ci pentru a
evolua şi nu doar câteva minute ci
aproape întreaga partidă, iar atât de
mulţi angajaţi nu au mai fost niciodată
la CSM. Ai jucat în cupele europene,
cu doar doi oameni pricepuţi, acum
sunt cu duiumul şi te baţi pentru
evitarea retrogradării. Frumos, dom-
nilor!

Stăm şi analizăm, ne
întrebăm ce s-a întâmplat cu acest
brand sătmărean? Ce a fost bun a fost
stricat, iar acum ne-a rămas să ne mân-
drim că sportivii sătmăreni evoluează
la CSM. Un lucru foarte bun, doar că
acum, rând pe rând, sătmărenii pleacă
la mai bine. Ceea ce e foarte grav. An-
trenorul Petru Eleş a fost înlăturat mi-
şeleşte de la echipă pe motiv că este un
“infractor“, un falsificator de acte. Iar
atunci, unii s-au bătut cu pumnii în
piept că nu va mai activa la nici o altă
echipă din România şi că, acum, staff
–ul tehnic este 100% sătmărean. Noi
spunem că sunt unii directori tehnici
care se trag de prin alte părţi decât ju-
deţul nostru. Iar referitor la Eleş, în
faţa căruia ne ridicăm pălăria, într-
adevăr nu activează în ţară. Cine ştie,
poate îl vedem undeva mult mai sus,
alături de profesionişti, acolo unde îi
este locul.

Un lucru foarte grav este
faptul că aceste contra-performanţe
ale conducerii şi ale unora care au im-
presia că se pricep la baschet, aici nu
ne referim doar la sportul propriu-zis,
se fac pe bani publici, domnilor. Ar
mai fi multe de menţionat, nici situaţia
echipei de handbal nu e una de pus în
ramă, dar despre asta cu altă ocazie.

Sportul sătmărean, încotro?
urmare din pagina 1
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DESPRE PĂRINŢI ŞI COPII 

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

SÂMBĂTĂ  
LUMEA COPIILOR

Dragi copii, Raluca Jofi vă dă
trezirea astăzi de la ora 09:00 la o
nouă ediție „Lumea Copiilor”.
Alături de copiii grădinițelor din Satu
Mare vor reda zâmbetul pe buze
părinților și celor din fața micilor
ecrane. 

NVdem la TV!
Astăzi, NVdem la TV cu trei fete fru-
moase, foarte diferite ...însă totuși au
ceva în comun... poartă numele
Bianca. Bianca Cigan ne gătește și ne
spune cum am putea să ne surprin-
dem partenerul de Valentine's Day,
Rus Bianca ne dă rețeta unei cure de
slabire miraculoase, iar Bianca Timiş
face zilnic mișcare pentru un ab-
domen cu pătrățele.

DUMINICĂ  
VIAŢA LA ŢARĂ
TINERII FERMIERI ŞI
PROIECTELE EUROPENE
Investiţiile în domeniul agriculturii
pot deveni profitabile, dacă există
profesionalism şi negocieri susten-
abile. Invitatul emisiunii VIAŢA LA
ŢARĂ, difuzată duminică, 25 ian-

uarie, de la ora 13,00 pe postul
NORD VEST TV, este ing. ec.
CLAUDIU GOVOR, care ne va
furniza informaţii de ultimă oră refer-
itoare la proiectele europene şi insta-
larea, în viitor, a tinerilor fermieri.
Realizator: Dumitru Ţimerman.

GLASUL BISERICII
Parohia Ortodoxă Culciu
Gazda emisiunii ”Glasul Bisericii” din
această săptămână, preotul Parohiei
Culciu, împreună cu profesorul
Teodor Curpaş vă invită să rămâneți
duminică de la ora 17:00 pe NORD
VEST TV pentru a pătrunde în
lumea creștin ortodoxă a localităţii.  

CALEIDOSCOP DIN OAŞ
Tinerii performeri ai oraşului
Negreşti-Oaş au fost premiaţi vineri
seara de conducerea Primăriei în
cadrul Galei Laureaţilor Negreşteni,
ajunsă la a XVI-a ediţie. În acest fel,
conducerea Primăriei Negreşti-Oaş
arată că apreciază performanţa. De-
osebitul eveniment va fi prezentat
duminică, cu începere de la ora 18.00,
pe NORD-VEST TV, în cadrul emi-
siunii CALEIDOSCOP DIN OAŞ.
Realizator Florin Dura.
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Criză de franci elveţieni la casele 
de schimb valutar din Sătmar
8Pentru a-şi plăti ratele bancare, sătmărenii au început să cumpere franci elveţieni din Ungaria

Cursul pentru franc anunţat
ieri de BNR a crescut cu
0,2%, la 4,5152 lei, un nou

maxim istoric şi al cincilea record
atins în ultimele şase şedinţe. Săt-
mărenii care au credite în franci el-
veţieni încearcă să achiziţioneze
această valută la un curs mai avan-
tajos la casele de schimb valutar din
municipiul reşedinţă de judeţ. Unii
dintre ei au noroc, însă majoritatea
se văd obligaţi să cumpere franci el-
veţieni la ghişeele băncilor care le-
au acordat creditele. Majoritatea
caselor de schimb valutar din cen-
trul Sătmarului au afişat şi curs de
schimb pentru franci elveţieni,
acesta situându-se ieri în jurul valo-
rii de 4,55 lei/franc la vânzare. Po-
trivit angajaţilor acestor case de
schimb, francul elveţian este o va-
lută de-a dreptul exotică la nivelul
Sătmarului. Tranzacţiile cu franci
elveţieni sunt sporadice. În ultima
vreme, cererea pentru moneda elve-
ţiană a crescut enorm, însă oferta
este foarte slabă. Acest lucru se da-
torează faptului că foarte puţini săt-
măreni lucrează în Elveţia. 

Lipsă totală de franci
elveţieni în Sătmar

Disperarea sătmărenilor
care au credite în moneda elveţiană
a golit casele de schimb de franci.
“Lumea caută disperată franci elve-
ţieni. Este vorba de sătmărenii care
au credite în franci elveţieni şi vor
să-i cumpere la un curs cât mai avan-
tajos. Am vândut francii elveţieni pe
care îi aveam la cursul BNR. În mo-
mentul de faţă, legea în priovinţa

monedei elveţiene o fac băncile,
clienţii fiind obligaţi să cumpere
francii la cursurile ridicate afişate de
respectivele bănci”, ne-a declarat
Cristian S., patronul unei case de
schimb valutar din municipiul Satu
Mare. În cursul zilei de ieri n-am
găsit franci elveţieni la nicio casă de
schimb valutar din centrul Sătmaru-
lui, înregistrându-se o adevărată
criză în acest sens.

Criză de franci 
elveţieni şi la Carei

Francii elveţieni nu se gă-
sesc nici în Carei. “Lumea nu vine să
schimbe franci elveţieni, căci nu
sunt careieni care să lucreze în Elve-
ţia. Aşa că nu avem cum să vindem.
La noi circulă mai mult euro şi fo-
rintul, respectiv dolarul. Avem tran-
zacţii cu franci la filiala noastră din

Sighişoara, unde vin turişti elveţieni.
Însă nici aceştia nu schimbă sume
prea mari, cel mult 100-200 de
franci”, ne-a declarat careianul Ma-
rius Mold, patronul unei firme de
schimb valutar cu puncte de lucru în
mai multe oraşe din Transilvania.

Sătmărenii cumpără
franci elveţieni din
Ungaria

Unii sătmăreni, mai des-
curcăreţi din fire, dar în acelaşi timp
şi mai bine informaţi, şi-au procurat
franci elveţieni din Ungaria. “Am
auzit de la mai mulţi sătmăreni că au
reuşit să cumpere franci elveţieni la
un curs mai scăzut în Ungaria. Nu
ştiu exact dacă au cumpărat valuta
elveţiană de la bănci sau de la case de
schimb valutar. Tot ceea ce ştiu este

faptul că a devenit rentabil să te duci
în Ungaria dacă vrei să cumperi
sume mai mari de franci elveţieni”,
ne-a declarat  sătmăreanul Cristian
S., patron de casă de schimb valutar.

Cursuri de schimb
pentru franc 
în Ungaria

În cursul zilei de ieri,
francul elveţian se vindea cu
323.69 forinţi la ghişeele băncii
KDB Bank. La celelalte bănci din
Ungaria, francii elveţieni se puteau
cumpăra la cursuri cuprinse între
323 şi 326 de forinţi. La casele de
schimb valutar, cursul varia între
317 - 318 forinţi pentru un franc
elveţian. Cursul afişat ieri de BNR
a fost de 1,4288 lei pentru 100 de
forinţi.

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

La Cabinet Dr.Coica va consulta în data de
06.02.2015

dr. Fălăuş  simona
Medic specialist  reumatologie 

Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În data de   20.02.2015 de la ora 15:00 la Cabi-
net  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  05.02.2015  de la ora 13:00  la Cabi-
net 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  adeve-
rinţă  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  adeve-
rinţă  sau cupon de pensie).
Programari la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________

În data de  01.02.2015  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 consulta 

dr.Gorbatâi aliona 
Medic  primar medicină internă, compe-
tenţă în ecografie abdominală, ecografie

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  Imunologie
Clinică

Consultatii gratuite cu Biletul de Trimitere de
la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
__________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  înce-
pând cu orele 15:00, la Cabinet Dr. Coica va
consulta

dr. revesz andreea 
Medic specialist neurolog

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

dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
In   fiecare  zi  de  Marţi  şi  Joi,  între orele
15:00 – 19:00,  la Cabinet Dr. Coica  va con-
sulta  

dr. dăscălescu  Bogdan  anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

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

dr. nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

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

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

szasz lorand

FENOMEN. Sătmărenii caută franci elveţieni mai ieftini la casele de schimb valutar
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Primarii cer stoparea haosului în judeţ
8Edilii sătmăreni le-au cerut furnizorilor de utilităţi publice – E.ON, Electrica și Apaserv – să nu mai intervină
haotic în localităţile din judeţ

În cadrul unei întâlniri de
lucru între reprezentanţii pri-
măriilor din judeţ şi furnizorii

de utilităţi publice – E.ON, Elec-
trica şi Apaserv – şedinţă mediată
de prefectul Eugeniu Avram, edilii
din judeţ au solicitat stoparea lu-
crărilor haotice. Aceştia au cerut
ca toate intervenţiile furnizorilor
de utilităţi să se facă după un plan
bine pus la punct, care să nu mai
producă disconfort sau periclita-
rea unor proiecte de investiţii. 

Plan comun 
la Satu Mare 

Primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, a cerut un
plan comun de intervenţie pe raza
municipiului reședinţă de judeţ.
„Aș dori să ne punem de acord cu
toţii, că în momentul în care lu-
crăm într-o zonă să lucrăm toţi și
apoi să încheiem cu intervenţiile.
Bineînţeles, când este o problemă
de urgenţă, atunci este altceva. Dar
aceasta este dorinţa mea. Pentru că
am mai discutat, ne-am strâns, ne-
am suprapus planul de activitate al
instituţiilor, dar până la urmă tot
nu se întâmplă cum trebuie să se în-
tâmple. Şi de asta vreau să vă spun
și să vorbim la modul foarte serios.
Nu mai suntem dispuși să distru-
gem ceea ce am făcut. Sunt cheltu-
ieli inutile. De aceea aveţi tot
sprijinul meu ca să ne punem de
acord, să vă puneţi de acord cu spe-
cialiștii Primăriei. Vreau să lucrăm
simultan toate instituţiile acolo
unde este cazul”, a spus Dorel
Coica. 

Ce spun reprezentan-
ţii furnizorilor de uti-
lităţi

Municipiul Satu Mare este
singura localitate în care cei trei
mari furnizori de servicii de utilităţi
publice – E.ON, Apaserv și Elec-
trica – au planuri efective de lu-
crări, existând riscul unor
intervenţii defazate. „Municipiul
Satu Mare va fi puţin afectat în
zona centrală. Lucrările se desfă-
șoară mai mult la periferia munici-
piului, astfel încât nu va fi afectat
pavajul. Apoi, vom reabilita reţeaua
aeriană, deci nu vor fi afectate
străzi, trotuare sau spaţii verzi”, a
dat asigurări inginerul șef al Elec-

trica, Gheorghe Coicea. 
Potrivit reprezentantului

E.ON Gaz, Vasile Andreica, în mu-
nicipiul Satu Mare s-a modernizat
circa 80% din reţeaua de gaze. În
acest moment sunt în execuţie 18
km de reţea, lucrări ce vor fi reabi-
litate în acest an, în timp ce alţi 18
km se află în fază de proiect. În
schimb, directorul adjunct al Apa-
serv, Ioan Leitner, a precizat că so-
cietatea pe care o reprezintă va
interveni pe 47 de străzi, inclusiv în
zonele centrale ale municipiului re-
ședinţă de judeţ. 

Eugen Kovacs  
cere informarea 
cetăţenilor

După ultima defecţiune
de amploare a sistemului de furni-
zare a energiei electrice de la Carei,
primarul Eugen Kovacs este de pă-
rere că informarea cetățenilor cu
privire la derularea unor lucrări de
anvergură pe raza localităților are o
importanță majoră. De asemenea,
cetățenii trebuie să cunoască și du-
rata lucrărilor. „La noi, în Carei,
deși se sapă peste tot, nimeni nu se
supără pentru că știe despre ce este
vorba. Careienii știu că aceste lu-

crări sunt necesare. În acest an vom
efectua lucrări pe 72 de străzi.
Cetățenii trebuie să știe la ce să se
aștepte, deoarece oamenii suportă
mai ușor deranjul din oraș dacă
sunt informaţi despre ce este vorba”,
a spus edilul șef careian. 

Eugen Kovacs  este de pă-
rere că furnizorii de utilităţi trebuie
să găsească metode prin care să in-
formeze cetăţenii. „Acuma e la
modă Facebook-ul. Nu trebuie
decât un om care să se ocupe de
asta, ne-am convins și noi după po-
vestea cu curentul, de anul trecut.
Am pus omul nostru să informeze
cetăţenii despre ceea ce facem sau
urmează să facem”, a spus Kovacs
Eugen. 

Primarul Careiului 
nu mai acceptă 
intervenţii haotice

Eugen Kovacs a mai spus,
cu subiect și predicat, că nu mai ac-
ceptă intervenţii care să nu fie con-
venite cu municipalitatea și care să
afecteze liniștea careienilor. „Anul
viitor vom asfalta 29 de străzi. Nu
vom accepta să se mai sape odată
unde am reabilitat. Nici să spargă
străzi, nici să mai afecteze spaţiul

verde. Vom pune la punct un plan,
se va reabilita sistemul, după care
vom mai accepta doar intervenţii
de urgenţă. Atât!”, a spus hotărât
Eugen Kovacs. 

Reprezentantul Electrica,
Gheorghe Coicea, a spus că reabili-
tarea sistemului la Carei se află în
plină desfășurare, efectuându-se lu-
crări pe o lungime de patru kilo-
metri. Pe de altă parte,
reprezentantul E.ON Gaz, Vasile
Andreica, a spus că la Carei s-a reu-
șit reabilitarea sistemului de furni-
zare a gazului în proporţie de 80%. 

Lucrări întârziate 
la Tăşnad

Primarul orașului Tășnad,
Vasile Mitrașca, a acuzat întârzieri
la lucrările de modernizare a Dru-
mului Judeţean 191 dintre Tășnad
și Marghita. Edilul șef tășnădean a
precizat că toate eforturile sale de a
lua legătura cu liderul de proiect,
respectiv Consiliul Judeţean Bihor
– s-au soldat cu eșec. „La drumul
dintre Tășnad și Marghita firma
care execută lucrările nu are ritm.
Nu sunt în grafic, înregistrându-se
o mare întârziere. În ultimele patru
luni am tot chemat reprezentanţii

firmei, dar nu a venit nimeni”, a
acuzat Vasile Mitrașca. 

De altfel, vicepreședintele
Consiliului Judeţean, Mircea
Govor, a prevăzut aceste probleme
chiar în momentul semnării con-
tractului de execuţie. La acea dată,
mai exact în 2 iulie 2014, Mircea
Govor a făcut un apel la seriozitate
și profesionalism, precizând că
speră să nu se repete greșelile trecu-
tului. Mircea Govor a dat exemplul
Autostrăzii Oașului, acolo unde
prima firmă care a câștigat licitaţia
a intrat în insolvenţă, fiind la un pas
de a compromite proiectul. Din pă-
cate, situaţia s-a repetat. 

Electrificarea cartie-
relor de romi, o mare
problemă

Vasile Mitrașca a vorbit și
despre electrificarea cartierelor de
romi din Tășnad și Sărăuad, locali-
tate aparţinătoare. Astfel, edilul șef
tășnădean a precizat că cele două
cartiere de romi stau foarte prost la
acest capitol, peste 60% din racor-
duri fiind făcute prin improvizaţie,
existând riscuri majore pentru si-
guranţa oamenilor. Vasile Mitrașca
a recunoscut că această problemă
nu își va găsi rezolvare prea repede
din cauza faptului că este necesară
întabularea locuinţelor locuite de
romi, demers care este aproape im-
posibil, atât din cauza costurilor
prea mari, cât și din alte motive ju-
ridice. „Întabularea caselor sau a te-
renurilor este foarte greu de
realizat. Costurile întabulării ar
putea fi mai mari decât cele de in-
troducere a curentului electric. Iar
noi nu avem un buget care să sus-
ţină asemenea cheltuieli”, a spus
Vasile Mitrașca. 

Întârzieri masive 
la staţia de epurare

În cadrul master-planului
de apă și canal al judeţului, în luna
iulie au fost „demarate” lucrările la
staţia de epurare a Tășnadului, va-
loarea investiţiei fiind de aproxi-
mativ 3,5 milioane de euro. Din
păcate, Vasile Mitrașca a spus că
deși termenul de finalizare al lucră-
rilor este 15 aprilie, lucrarea nu este
finalizată nici măcar în proporţie
de 10%. Aceeași problemă se înre-
gistrează și la Ardud. Cu toate că
termenul de finalizare este tot 15
aprilie, lucrările sunt executate tot
în proporţie de doar 10%.

CIPRIAN BÂTEA

MEDIERE. Prefectul a adus la masa negocierilor primarii şi furnizorii de utilităţi

Mii de copii din munici-
piul Satu Mare vor fi evaluați de
specialiști și de educatoare pregătite
și instruite la cursuri de specialitate,
şi în caz de nevoie vor fi ajutaţi cu
terapii de dezvoltare. Pe parcursul a
trei ani vor fi efectuate 11.000 de
evaluări în care 5.000 de copii vor
fi evaluați de către educatoarele
grădinițelor, care vor fi pregătite și
instruite la cursuri de specialitate,
dar și de specialiști în acest dome-
niu. În calitate de medic, primarul
Dorel Coica a făcut un apel către
părinții copiilor care se confruntă

cu o astfel de problemă,
transmiţându-le să stea liniștiți că
nu va fi etichetat niciun copil.
”Vreau să fac un apel către părinți și
anume să nu fie stresați sau să nu
creadă că le punem o etichetă copii-
lor, din contră dorim să îi ajutăm,
pentru că sunt mulți copii care au
câte o problemă. Dorim să crească
în condiții foarte bune, să fie niște
copii sănătoși atât fizic cât și mental
pentru că ei vor fi viitori decidenți
în municipiul Satu Mare, și am
mare încredere în acest proiect care
este condus de niște profesioniști, a

declarat Dorel Coica. În anul şcolar
2014-2015 vor fi evaluaţi o mie de
copii din grupele mici şi o mie din
grupele mari. În anul şcolar
următor 2015-2016 vor fi
reevaluați aceşti copii, încadrați  în
grupele mijlocii şi clasele
pregătitoare, dar şi copiii nou
incluși în proiect  (grupele mici şi
mari) – în total patru mii de copii.
În anul şcolar 2016-2017 vor fi
evaluaţi cinci mii de copii: din gru-
pele mici, mijlocii şi mari, din cla-
sele pregătitoare şi clasele întâi.

Robert Marcus

Mii de preşcolari, evaluaţi de către specialişti
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Mediul urban devine tot mai nesigur
8Potrivit bilanţului Inspectoratului Judeţean de Poliţie (IJP) Satu Mare, infracţiunile stradale şi cele de mare
violenţă sunt în creştere

Străzile oraşelor din judeţul
Satu Mare sunt tot mai nesi-
gure. Fenomenul este confir-

mat de datele prezentate din
bilanţul de activitate pe anul trecut
de către Inspectoratul Judeţean de
Poliţie (IJP) Satu Mare. Nici nu
este de mirare în condiţiile în care
parcul auto este acoperit în
proporţie de doar 50%, înregi-
strându-se şi un personal insufi-
cient. Iar la toate acestea se mai
adaugă şi plecările din sistem ale
unor poliţişti care au ales să îşi în-
cerce norocul în Occident.

Infracţiuni în creştere
Inspectoratul Judeţean de

Poliţie a fost sesizat în cursul anului
trecut cu privire la săvârşirea a 6.471
infracţiuni. Din totalul acestora,
635 sunt de natură economico-
financiară, 3.741  judiciare şi 2.077
de altă natură. Anul trecut au fost se-
sizate 236 infracţiuni stradale faţă de
256 în anul precedent, ponderea
constituind-o furturile, cu 203 fapte,
tâlhăriile cu 27 fapte, o infracţiune
de ultraj şi trei infracţiuni de tulbu-
rare a ordinii publice. “Dacă
analizăm infracţiunile stradale după
locul comiterii, observăm că acestea
înregistrează o creştere de 9,8%  în
mediul urban (de la 193 la 212), în
timp ce în mediul rural numărul
acestora rămâne constant, respectiv
24. Criminalitatea de mare violenţă
creşte cu o infracţiune faţă de anul
precedent, respectiv de la 9 la 10,
constând în cinci omoruri , o (-1)
lovitură cauzatoare de moarte , patru
tentative la omor, cu două mai multe
decât în 2013”, se arată în bilanţul
IJP Satu Mare. 

Eroare logică sau 
inducere în eroare?!

Cu toate că infracţiunile
stradale înregistrează o creştere
evidentă, poliţiştii susţin că străzile
sunt mai sigure. “Prin activităţile
desfăşurate am reuşit contracararea
cu succes a tendinţelor de escaladare
a criminalităţii pe teritoriul de
competenţă, astfel că în momentul
de faţă putem afirma că în judeţul
nostru nu avem un fenomen
infracţional de amploare”, se arată,
negru pe alb, în bilanţul Inspectora-
tului Judeţean de Poliţie. 

Personal şi parc auto
insuficiente

Conform aceleiaşi surse,
statul de organizare al Inspectoratu-
lui are prevăzute 824 funcţii - 173 de
ofiţeri, 615 de agenţi şi 36 de perso-
nal contractual - şi este ocupat în

proporţie de 88,22%.  Ceea ce
înseamnă că unui poliţist îi revin
478 de locuitori. În ce priveşte par-
cul auto, acesta este asigurat cu 51%
din necesarul de autovehicule.  

Atenţie sporită 
pentru prevenire

În contextul evenimentelor
care au avut loc la nivel naţional, o
atenţie deosebită a fost acordată
verificării sistemelor de securitate, a
celor tehnice de alarmare împotriva
efracţiei de la unităţile  financiar -
bancare, casele de schimb valutar,
case de amanet, casierii de pariuri
sportive, loterii, casierii ale furnizo-
rilor de utilităţi, centre comerciale,
magazine mari şi staţii de distribuţie
a carburanţilor, fiind efectuate 1.650
controale şi aplicate 198 sancţiuni
contravenţionale, în valoare totală
de 90.000 lei.

Zeci de dosare penale
pentru furt de lemne

Având în vedere preocupa-
rea majoră de prevenire şi combatere
a fenomenului infracțional în secto-
rul silvic, în cursul anului 2014 au
fost executate 708 acțiuni, fiind ins-
trumentate 70 de dosare penale, s-au
aplicat 400 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
223.350 lei şi a fost confiscată canti-
tatea de 460 mc material lemnos, în

valoare de 42.886 lei. În acest sens,
în cursul anului 2014, într-un dosar
aflat sub coordonarea procurorului
din cadrul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Negreşti Oaş a fost
documentată activitatea
infracţională a unui număr de zece
persoane, iar faţă de cinci dintre aces-
tea au fost dispuse măsuri de
siguranţă. Mai exact, pentru trei s-a
dispus arest preventiv şi pentru doi s-
a dispus arest la domiciliu. 

Mai puţine accidente
rutiere

În cursul anului 2014, pe
raza judeţului Satu Mare au fost în-
registrate 270 accidente rutiere – cu
22 de cazuri mai puţin decât în 2013,
soldate cu 26 de morţi – cu cinci mai
puţin decât în 2013. De asemenea,
153 de persoane au suferit răni grave
–cu trei mai puţin decât în 2013, res-
pectiv 161 de persoane au suferit
răni uşoare, cu zece mai puţin decât
în 2013. « Analizând dinamica acci-
dentelor rutiere soldate cu victime
omeneşti, prin prisma cauzelor gene-
ratoare, se constată că pe primul loc
se situează nerespectarea normelor
legale privind viteza de deplasare a
autovehiculelor, iar pe locul secund
sunt  abaterile  săvârşite de pietoni.
În perioada de referinţă au fost
constatate 633  infracţiuni la regimul
circulaţiei rutiere şi 77.582
contravenţii, ce au fost sancţionate

cu amenzi în valoare de 5.201.039
lei”, se arată în bilanţul IJP. 

Mii de persoane
urmărite penal

În anul 2014 a fost
începută urmărirea penală în 7.587
infracţiuni. Din totalul
infracţiunilor, 1.149 sunt de natură
economico-financiară, 3.633 judi-
ciare şi 2.805 de altă natură. În ceea
ce priveşte infracţiunile din dosa-
rele declinate, acestea se ridică la
421, un număr de  394  fiind de
natură economico - financiară, 18
judiciare şi nouă de altă natură. Ac-
tivitatea de investigare penală
desfăşurată s-a concretizat în ins-
trumentarea a  13.474 dosare pe-
nale, cu 2.634 de suspecţi, din care
faţă de 119 au fost dispuse măsuri
preventive, reuşindu-se rezolvarea a
5.325, din care 4.099 prin clasare,
iar 492 au fost înaintate procuroru-
lui cu propunere de trimitere în
judecată.

Pieţele agro - alimen-
tare, luate la puricat

Pe linia combaterii
comerţului ilicit cu ţigări de
contrabandă au fost intensificate
acţiunile în pieţele agroalimentare
şi târgurile de pe raza judeţului Satu
Mare, care s-au dovedit a fi princi-
palele locuri de valorificare a

ţigărilor provenite pe căi ilicite din
Ucraina, ocazie cu care în cursul pe-
rioadei analizate au fost aplicate 61
sancţiuni contravenţionale, în va-
loare totală de 52.000 lei, şi au fost
confiscate 571.560 fire ţigarete,  în
valoare de  53.920 lei.  

Circa 4% din infrac-
tori sunt minori

Din totalul de 1.244 de
persoane cercetate pentru
săvârşirea infracţiunilor în care s-
a început urmărirea penală, 47 –
respectiv 3,78% - sunt minori, iar
304, adică 24,43%, sunt tineri cu
vârsta cuprinsă între 18-30 ani.
Astfel, anul trecut au fost consta-
tate 151 infracţiuni la regimul ar-
melor, explozivilor şi substanţelor
periculoase, din care 124, adică
82,12%, au fost descoperite de
lucrătorii serviciului de speciali-
tate, care au soluţionat 56 dosare
penale, din care 21 cu propunere
de trimitere în judecată. În cadrul
activităţilor preventive au fost
executate 251 acţiuni şi controale,
fiind identificate şi ridicate în ve-
derea confiscării 17 arme de
vânătoare, 39 arme cu aer compri-
mat, 10 pistoale, 1.725 cartuşe, 68
kg petarde şi artificii, 2,34 kg
dinamită, 208 litri şi 11,5 kg
substanţe toxice, 5.781 kg deşeuri
periculoase, toate provenite din
infracţiuni.

ROBERT MARCUS

REALITATE. Poliţia nu dispune de personal şi dotări suficiente

Consiliul Judeţean a soli-
citat din partea primăriilor anumite
informaţii pentru a edita broşuri de
informare. Până în prezent a fost
editată broşura comunei Vama – cu
valoare de ghid, după care se vor in-
spira şi celelalte primării. „Broşura
comunei Vama va fi stas-ul. Ideea
este de a ne putea prezenta pe lângă

târgurile de turism, la târguri de in-
vestiţii. În sensul că judeţul vă va re-
prezenta la asemenea târguri, unde
am putea să găsim parteneriate pen-
tru investiţii. Adică, discutăm con-
cret de ce teren dispunem. Întâlnim
un investitor şi vorbim concret.
Venim cu o descriere, unde este te-
renul situat, ce fel de infrastructură

are: drum, electricitate, apă, canal.
Apoi, intrăm în discuţii. Acolo
unde nu sunt, Consiliul Judeţean
sprijină unde trebuie extins un
drum judeţean, electricitatea sau
sistemul de apă şi canal”, a spus pre-
şedintele Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef. 

Ciprian Bâtea

Broşură de prezentare a localităţilor din judeţ
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Deoarece vremea permite,
la Negreşti Oaş au fost
reluate în forţă lucrările

la master-planul apă-canal. În
paralel, sunt executate lucrări la
staţia de epurare şi staţia de fil-
trare precum şi de reabilitare a
străzilor pe care lucrările la apă-
canal au fost finalizate.

Lucrări reluate 
pe şapte străzi

În programul iniţial, lu-
crările la proiectul de extindere şi
reabilitare a reţelelor de apă şi ca-
nalizare la Negreşti Oaş trebuiau
reluate la începutul lunii februa-
rie, dar datorită vremii mai mult
decât favorabile, aceste lucrări au
fost reluate încă din data de 18 ia-
nuarie. Potrivit primarului oraşu-
lui Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca,
la master-planul apă-canal se lu-
crează intens pe străzile Oaşului,
Viitorului, Turului, Pieţii, Morii,
Mesteacănului şi Moţilor. „Şantie-
rele au fost conservate din luna
decembrie, când lucrările au fost
încetate, iar acum, profităm de
faptul că timpul ne permite, s-a re-
venit în forţă la muncă”, a mai pre-
cizat Aurelia Fedorca.

Edilul şef a mai precizat
că au fost purtate discuţii cu pro-
iectanţii şi executanţii şi, în para-
lel, au fost redeschise şantierele la
realizarea staţiei de epurare şi a
celei de filtrare. 

În ceea ce priveşte proiec-
tul de extindere şi reabilitare a re-

ţelelor de apă şi canalizare, până în
prezent au fost realizate circa 25%
din volumul lucrărilor, care tre-
buie finalizate până la sfârşitul
acestui an. Valoarea integrală a
master-planului apă-canal este de
circa 20 de milioane de euro la
care se mai adaugă cei circa
500.000 de euro de la bugetul
local.

Continuă şi lucrările
de reabilitare

În paralel, au fost re-
luate şi lucrările de reabilitare
integrală a străzilor pe care au
fost finalizate lucrările la apă-
canal. Valoarea acestui proiect
este de circa 3,5 milioane de
euro, cu finanţare europeană,

însă mai există şi un alt proiect
de reabilitare a străzilor finanţat
de Guvernul României prin Pro-
gramul Naţional de Dezvoltare
Locală.

Primarul Aurelia Fe-
dorca crede că aceste proiecte
sunt cele mai importante realizări
cel puţin ale ultimilor ani pentru
oraşul Negreşti Oaş. „Este o rea-

lizare foarte importantă pentru
negreşteni pentru că suntem în
anul 2015 şi avem carenţe mari
de alimentare cu apă potabilă, ca-
nalizare şi infrastructură. Este ne-
voia primară a fiecărui cetăţean.
După ce se vor rezolva aceste ca-
renţe, putem trece la o altă etapă
de dezvoltare a oraşului”, a mai
spus Fedorca.

FLORIN DURA

Lucrările la masterplanul apă-canal, 
reluate în forţă la Negreşti
8Proiectul, în valoare totală de peste 20 de milioane de euro, trebuie finalizat până la finele acestui an

OPORTUNITATE. Utilajele au fost puse în mişcare la Negreşti

Unirea Principatelor
Române va fi celebrată printr-o serie
de manifestări organizate azi la Satu
Mare şi Carei. Astfel, manifestările de
la Satu Mare vor fi organizate de
Instituţia Prefectului Satu Mare, Con-
siliul Judeţean Satu Mare, Primăria
municipiului Satu Mare şi Inspec-
toratul de Poliţie Judeţean Satu Mare.
Evenimentul va avea loc în faţa sediu-
lui Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Satu Mare, la bustul lui Alexandru I.
Cuza, de la ora 12.00. Programul va
cuprinde ceremonialul oficial,
depuneri de coroane şi jerbe de flori la
bustul lui Alexandru I. Cuza, defilarea
Gărzii de Onoare, scurt program
artistic oferit de artişti locali, iar în
final Hora Unirii.

Tot azi, manifestări de acest
gen vor avea loc şi la Carei, de la ora
11.00, la Monumentul Ostașului
Român. În cadrul evenimentului, care
va debuta cu intonarea Imnului
Național, va avea loc un scurt mo-
ment artistic, va fi prezentată pe scurt
semnificația „Micii Uniri”, va fi oficiat
un Te Deum de către preoți din cadrul
Parohiei Ortodoxe Române din Carei
și vor avea loc depuneri de coroane
din partea instituţiilor publice și a
asociațiilor. Organizatorii invită pe
această cale toți careienii să participe
la „Hora Unirii” care se va desfășura
după momentul festiv pe platoul din
fața Monumentului Ostașului
Român.

Florin Dura

Manifestări organizate azi dedi-
cate Unirii Principatelor RomâneNegreştenii au sărbătorit

ieri împlinirea a 156 de ani de la
Unirea Moldovei cu Țara
Românească printr-o serie de
manifestări organizate la Monu-
mentul Eroilor din parcul central al
oraşului Negreşti-Oaş. Evenimentul
a fost organizat de Primăria
Negrești-Oaș, Consiliul Local
Negrești-Oaș și  Casa Orășenească
de Cultură. La manifestări au fost
prezenţi consilieri locali, preoți,
reprezentanţi ai instituţiilor de
cultură şi învăţământ din Negreşti-
Oaş, reprezentanţi ai partidelor
politice, ai poliţiei locale şi de
frontieră şi simpli cetăţeni care au
dorit să împărtăşească bucuria aces-
tei zile de importanță deosebită
pentru istoria neamului.

După intonarea Imnului
de Stat al României, la Monumen-
tul Eroilor au fost depuse coroane şi
jerbe de flori din partea Primăriei şi
Consiliului Local Negreşti Oaş, a
instituţiilor subordonate Ministeru-
lui de Interne, a instituţiilor de
învăţământ şi, nu în ultimul rând, a
partidelor politice. A urmat apoi un
Te-Deum oficiat de preoţii din
oraşul Negreşti Oaş în frunte cu

protopopul ortodox de Oaş, Mihai
Feher, şi protopopul greco-catolic,
Iacob Feier.

În continuare, profesorul
de istorie Dumitru Obşitoş a
prezentat, în cuvântul său,
importanţa istorică a zilei de 24 Ian-
uarie, zi în care, odată cu unirea
celor două principate române, au
fost puse bazele formării statului

modern român, acesta fiind mo-
mentul în care naţiunea română a
fost recunoscută între cele eu-
ropene.

Programul a continuat cu
un scurt moment artistic prezentat
de elevii unităţilor de învăţământ
din Negreşti Oaş. La final, toţi cei
prezenţi s-au prins în Hora Unirii. 

Florin Dura

Mica Unire, sărbătorită ieri la Negreşti
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Preşedintele Klaus iohannis a
trimis, vineri, invitaţia către
partidele politice, pentru

consultări, care vor avea loc miercu-
rea viitoare, pe priorităţile legisla-
tive ale sesiunii parlamentare,
precum votul în diaspora,
finanţarea campaniilor şi a partide-
lor şi ridicarea imunităţii parlamen-
tare. Potrivit unui comunicat de
presă al administraţiei
Prezidenţiale, miercuri, preşedintele
Klaus iohannis invită partidele şi
formaţiunile politice reprezentate
în Parlamentul româniei la Palatul
cotroceni, în vederea unor
consultări referitoare la priorităţile
legislative ale următoarei sesiuni
parlamentare. Potrivit Preşedinţiei,
pe agenda discuţiilor se vor afla mai
buna organizare a votului in
străinătate, finanţarea campaniilor
electorale şi a partidelor politice şi
accelerarea procedurilor privind ri-
dicarea imunităţii parlamentare.
administraţia Prezidenţială a

anunţat şi calendarul consultărilor,
fiecare partid urmând a sta o oră la
discuţii cu şeful statului, pe temele
menţionate. astfel, de la ora 10.00
vor începe consultările şefului sta-

tului cu Partidul Social Democrat,
la ora 11.00, cu Partidul naţional
Liberal, iar la ora 12.00, cu Uniunea
naţională pentru Progresul româ-
niei.

Iohannis cheamă miercuri 
partidele la consultări

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

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

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

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

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!

ANUNT
acaDEMia tEHnica MiLi-
tara institutie militara de invata-
mant superior a Ministerului
apararii nationale, avand printre
beneficiari si Serviciul roman de in-
formatii (la absolvirea studiilor uni-
versitare vor deveni ofiteri Sri)
organizeaza: 

Concurs de admitere pentru studii
universitare de licenta, diferite

specializari (ex. “Calculatoare si
tehnologia informatiei”sau “In-
ginerie electronica si telecomuni-
catii”, pe locuri ale SRI) – durata
studiilor 4 ani, numar credite 240.

Concurs pentru studii universitare
de master, diferite specializari ( ex.
“Calculatoare si tehnologia infor-
matiei”sau “Inginerie electronica
si telecomunicatii” , pe locuri ale
SRI)- durata studiilor 1,5 ani sau 2
ani, numar de credite 90 sau 120

(la absolvire devin ingineri).

avantaje: studiile univer-
sitare sunt acreditate, iar la ab-
solvirea masteratului se asigura loc
de munca, in cadrul Sri.

Pentru mai multe detalii
privind oferta se poate consulta site-
ul academiei tehnice Militare:
www.mra.ro; contactare email: ad-
miterea@mta.ro sau telefon
021.335.4660, interior 0147, sau
contactare ofiter resurse umane Sri,
Directia Judeteana de informatii
Satu Mare, str. Maresal ion averescu,
nr. 1-3, loc. Satu Mare, telefon con-
tact 0726.141.641; email: dji_satu-
mare@sri.ro.

A N U N Ț privind organizarea licitației deschise cu strigare
pentru vânzarea a 17 loturi de teren din domeniul privat al

Orașului Negrești Oaș, în zona turistică Luna Șes

orașul negresti oaș, cu sediul în negrești oaș, str. Victoriei nr.
95-97, județul Satu Mare, telefon 0261.854.845, organizează
licitație publică deschisă cu strigare pentru vânzarea a 17 loturi de
teren în zona turistică Luna Seș.

I. Destinația loturilor de teren: pe loturile de teren scoase la
licitație vor fi executate spații comerciale cu destinație de hoteluri,
pensiuni, moteluri, restaurante.

II. Condițiile de desfășurare a licitației: sunt cele prevăzute în
regulamentul de organizare și desfășurare a licitației și caietul de
sarcini ce se pot achiziționa contra sumei de 200 lei de la sediul
Primăriei negrești oaș, situat pe str. Victoriei nr. 95-97, jud Satu
Mare, de la serviciul proiecte și achiziții publice.

III. Data și locul organizării licitației: 30 ianuarie 2015, ora
11.00, la sediul Primăriei negrești-oaș. 

IV. Informații suplimentare: relații și informații suplimentare se
pot solicita la numerele de telefon 0261.854.845 int.113 sau 105

V. Persoana de contact: Keresztszegi niculina – șef serviciu
proiecte și achiziții. tel.0740.084.412; Grigoraș ioan radu – sec-
retar, tel: 0745.357.373

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichidare SPRL vinde la licitaţie
publică sau negociere directă următoarele bunuri:
debitor Sc Gabi Star SrL: vanzare globala: pardesie kaki, rosii, sacouri femei polyester,
uniforme copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste - pret total:
5.571,75 lei: Sedinte de vanzare la data de 23.01.2015 si 30.01.2015, ora 13:30;
debitor Sc Hendre SrL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru autove-
hicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, supape,
tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc) la pretul total de 45.564 lei, cal-
culator cu imprimanta 257,50 lei si autofurgoneta Dacia Papuc 225 lei; Sedinte de vanzare
vor avea loc in fiecare zi de vineri incepand cu data de 23.01.2015, ora 11:00;
debitor Sc ori transport SrL: mijloc de transport Ford Trasit fabricat in anul 1986 –
1.687,50 lei; Sedinte de vanzare la data de 23.01.2015, 30.01.2015 si 06.02.2015 ora
12:00;
debitor Sc Zeostar SrL: casa tip P cu o suprafata construita de 121,26 mp si suprafata
utila de 94,84 mp cu teren aferent in suprafata de 604 mp (intabulate), situate in loc.
carei, str. traian, nr. 93, jud. Satu Mare. casa este compartimentata astfel:  camera su
18,17 mp, camera su 13,11 mp, hol su 13,19 mp, baie su 6,53 mp, camera su 15,3 mp, de-
bara su 3,74 mp, bucatarie su 10,6 mp, camara su 5,3 mp, hol su 8,9 mp. Fundatiile casei
sunt din beton/caramida, ziduri exterioare din caramida si partial la interior ziduri din
vaioaga, acoperis tip sarpanta lemn cu invelitoare tigla, planseu din lemn tencuit. Finisaje
exterioare: tencuieli/zugraveli in terasit. Finisaje interioare: tencuieli gletuite si zugraveli
in lavabil. Geamuri duble din lemn cu sticla simpla si partial spre curte (la hol) 2 geamuri
cu tamplarie PVc si termopan. Usi din lemn. incalzire cu sobe de teracota si cu central
individual ape current/corpuri radiante de otel/racorduri. casa este racordata la energie
electrica (mono/trifazat), apa si canalizare. nu este racordata la reteaua de gaz. Pe terenul
aferent mai sunt edificate 2 constructii ce nu sunt intabulate: un garaj de aprox 22 mp si
o terasa/sopron. Pretul de vanzare este de 24.375 euro; Sedinte de vanzare in fiecare zi de
vineri incepand cu data de 23.01.2015, ora 15:00;
debitor Sc Flaminia nils SrL: Stoc de marfa constand in articole de imbracaminte, in-
caltaminte, accesorii la pretul total de 48.081,07 lei si spatiu comercial in suprafata utila
de 152 mp cu cota parte din teren de 78/1439 mp, situate in loc. Satu Mare, str. Stefan
cel Mare, nr. 20, jud. Satu Mare. Spatiul commercial este dispus pe 2 nivele, cu suprafata
utila de 74 mp la subsol si 98 mp la parter. Structura imobilului este realizata din caramida,
cu planseu din lemn acoperit cu tencuiala si panouri rigips, inchideri din caramida,
acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, tamplarie PVc cu geam ter-
moizolant. Finisaje: pardoseala pavata cu gresie, pereti finisati in vopsea lavabila, fara cra-
paturi sau deteriorari vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare de functionare. instalatia
de incalzire este formata din tevi de cupru fara calorifere si central termica. imobilul este
racordat la instalatiile de energie electrica, retea de apa si canal si gaz. Pretul de vanzare
este de 88.000 euro; Sedintele de vanzare vor avea loc la data de la data de 22.01.2015,
29.01.2015 si 05.02.2015 ora 14:00;
debitor Sc Larysa izotherm SrL - apartament cu 3 camere cu dependinte cu suprafata
utila de 41 mp situat in loc. Satu Mare, aleea Jiului, bl. 48, ap. 55, jud. Satu Mare. Propri-
etatea are bucatarie (3,36 mp), hol (3,6 mp), baie (3,74 mp), o camera decomandata (7,82
mp) si doua camera nedecomandate (11,83 mp si 10,48 mp), fara balcoane. Pardoseala din
hol si camere este pavata cu parchet stejar, iar in baie si bucatarie este gresie si faianta. Fer-
estrele sunt din PVc cu geam termoizolant in bucatarie si in doua camere si din lemn sim-
plu in cea de-a treia camera, usi interioare panel. instalatiile sanitare sunt in stare de
functionare, iar instalatia de incalzire este formata din convector pe gaz montat in camera
cu suprafata de 11,83 mp. Pretul de vanzare este de 13.000 euro. Sedintele de vanzare vor
avea loc la data de 22.01.2015, 29.01.2015 si 05.02.2015 ora 15:00.
Sedintele de vanzare mentionate mai sus, vor avea loc la data si ora precizate la sediul
lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. a, ap. 7, jud. Satu Mare. Pen-
tru participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice vor achita un avans de 10% din
valoarea de strigare.
informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.

CABINET MEDICAL INDI-
VIDUAL 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 mier-
curi. 
informatii la 0729881953.

       

Premierul Victor Ponta,
preşedintele PSD, afirmă că Guver-
nul pe care îl conduce este unul so-
cial-liberal care a îndeplinit
programul USL în proporţie de
80% şi adaugă că pentru 2015-2016
continuarea acestui program este
cea mai bună variantă pentru româ-
nia. “PSD trebuie să aibă grijă de
electoratul tradiţional, dar trebuie să
fie totodată un partid de centru, pro
business, pro oameni tineri. Guver-
nul pe care îl conduc este un guvern
social-liberal şi a îndeplinit progra-
mul USL în proporţie de 80%. cred
că pentru 2015 şi 2016 programul
nostru este cea mai buna variantă
pentru românia”, a scris premierul
pe pagina sa de Facebook.

Victor Ponta: 
Pentru 2015-2016 continuarea programului USL
este cea mai buna solutie pentru Romania



8/ Sâmbătă, 24 ianuarie 2015mare publicitateGazeta de Nord-Vest

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

t o r t u r i t o r t u r i 
pentru diverse 

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

Este un loc în care eleganţa
şi rafinamentul vă vor 

surprinde în mod plăcut.

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””

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

fost Mon Ami
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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 

“DANIEL”-TERMOPANE
PROFILE SALAMANDER 100% FABRICATE 

IN GERMANIA, ACUM CU 30% REDUCERE.

INFORMATII: AL. UNIVERSULUI,  B3
TEL. 0261 722 000, 0744 767 776
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Ce ar mai fi de spus despre
un duel cu vice-cam-
pioana iCiM arad, după

ce echipa noastră a rămas fără
straniere şi a pierdut toate du-
elurile importante din acest an?!
nimic, ţinând cont că baschetul
sătmărean a ajuns la marginea
prăpastiei.

În ciuda criticilor tot mai
numeroase pe reţelele de so-
cializare, venite din partea
sătmărenilor iubitori de sport, con-
ducerea pare fără reacţie. Mai mult,
aseară, nemulţumite că nu şi-au
primit nici în această săptămână
salariul (ar fi al treilea restant),
fetele au refuzat să se antreneze.
surse din cadrul echipei susţin că
s-ar fi dat totuşi liber la întăriri,
doar că ce jucătoare să aduci când
clubul are deja trei luni restanţă la
salarii, iar calificarea în play-off e
doar o utopie.

Conform presei arădene,
noul căpitan eniko Laza are o
ofertă concretă de la adversara de
duminică, urmând ca zilele
următoare fundaşul să dea un
răspuns clar. “Am avut oferte încă
din decembrie, dar am refuzat să
plec atunci, neştiind că situaţia de
la echipă va ajunge atât de critică.
Voi decide după meciul cu Aradul
ce voi face pe mai departe. Am un
proiect care a prins viaţă la satu
Mare şi mă gândesc de acum la vi-
itor şi la ce voi face după ce voi ter-

mina cu baschetul“, a spus Laza.
eniko Laza a fost cea mai

bună marcatoare în deplasarea de
la Timişoara, când a dat 26 de
puncte. CsM-ul a mai rămas în lot
cu eniko Laza, Flavia Ferenczi, Re-
nata szmutku, Bianca Voica,
Luminiţa Manta, Adriana Pricop
(antrenor-jucător), diana
Moldoveanu, Valentina Bolba,
Teodora Vasile şi Bianca Kiss. dacă
şi Laza va părăsi gruparea

sătmăreană situaţia devine una care
va intra în istoria sportului, însă în
istoria “neagră“.

Partida de duminică din-
tre CsM satu Mare şi iCiM Arad
din sala ecaterina Both, altădată un
meci al orgoliilor, va începe la ora
11.00 şi va fi arbitrată de Andrada
Csender din Mediaş şi Vlad Potra
din Cluj napoca, observator FRB
a fost desemnat Marius Hurgoi tot
din Cluj napoca.

Se mai joacă în etapa 20:
U Cluj – sCM Craiova s-a jucat
aseară
Azi
CsM Oradea – sepsi sf. Gheorghe
CsU Alba iulia – CsBT Alexan-
dria
Mâine
Olimpia Braşov – Phoenix Galaţi
Luni
CsM Târgovişte – nova Vita Tg.
Mureş

Daniel Chiorean

BAsCHeT: CsM sATU MARe – iCiM ARAd, dUMiniCă ORA 11.00

Ce am fost şi ce-am ajuns...

Voleibalistele de la CsM
satu Mare nu au avut prea mult
timp pentru a se reface după înfrân-
gerea de la Pt. neamţ că a şi sosit
etapa a 13-a, a doua a returului cu
o nouă confruntare dificilă.

de această dată pe teren
propriu, adversara de azi a elevelor
lui Adrian Pricop fiind CsM
Târgovişte, o formaţie care ocupă
locul cinci în clasament.

interesant este faptul că
dâmboviţencele au acumulat

dublul punctelor CsM-ului, 26
faţă de 13. dar asta nu înseamnă că
meciul este pierdut din start.

Tocmai pentru a se pregăti
aşa cum se cuvine, joi seara echipa
sătmăreană a jucat un meci amical
în compania echipei din nyiregy-
haza. s-au jucat patru seturi, scorul
fiind egal 2-2, după ce Adi Pricop a
rulat întreg lotul avut la dispoziţie.

Partida dintre CsM-ul
sătmărean şi cel din Târgovişte are
loc în această seară de la ora 18.00,

la sala Kati Both şi va fi arbitrată de
M. Lazăr şi i. Buciu, observator FRV
n. Căliman.

Programul etapei a 13-a:
CsM Bucureşti – Medicina Tg.
Mureş – s-a jucat aseară
Unic Pt. neamţ – Cs Volei Alba
Blaj
CsM satu Mare – CsM Târgovişte
CsM Lugoj – U Cluj
dinamo Romprest – sCM Craiova
Penicilina iaşi – ştiinţa Bacău

Dani C.

VOLei: CsM sATU MARe-CsM TâRGOVişTe, Azi ORA 18.00
La trântă cu granzii

Week-end voleibalis-
tic în sala Gyurkan
La sala Gheorghe Gyurkan, din inc-
inta LPs-ului, au loc două competiţii
interesante de volei. Timp de două
zile, echipa pregătită de prof. Ovidiu
Groza joacă în cadrul turneului iii
din cadrul C.n. de speranţe. Astfel la
satu Mare vor sosi echipele C.n.e.
Css 2 Baia Mare, Css sighetu
Marmaţiei şi LPs Bihor. iar
duminică de la 12.30 junioarele de la
CsM satu Mare pregătite de Adrian
Pricop primesc vizita echipei Css
sighetu Marmaţiei.

Judo
CS Unio la zona 
de cadeţi
Judoka de la Cs Unio satu Mare
participă la prima competiţie oficială
din 2015. este vorba despre etapa de
zonă a Campionatului naţional de
cadeţi, care se desfăşoară azi la deva.
Alături de antrenorii doina Czerlau
şi Mihaly Terely au făcut ieri de-
plasarea şi se vor bate pentru califi-
care Mercedes Czerlau (57 kg),
sabin demian (60 kg), Alex stan
(73 kg) şi Florin Faur (90 kg).

Karate/CSM Satu Mare
În cantonament
la Oradea
Lotul de karate al CsM satu Mare,
alcătuit din 15 sportivi (seniori, juniori
și cadeți), începe pregătirea pentru
noul an competițional.  Astfel, de joi şi
până pe 25 ianuarie, karateka de la
CsM satu Mare se află în cantona-
ment la Oradea (județul Bihor),
pregătirile fiind conduse de multiplul
campion mondial Rudik sagrunov,
antrenor al lotului național al Ucrainei.
sportivii CsM-ului au efectuat de-
plasarea împreună cu antrenorii Mihai
Hanga și Florin Curileac.

Cu 275 de spadasini la
start, joi şi vineri a avut loc prima
etapă de Cupă Mondială, în Ger-
mania la Heidenheim. Printre
numeroşii participanţi s-au
numărat şi nouă sportivi din
România, dintre care patru de la
CsM satu Mare: Adrian szilagyi,
Adrian Pop, noul transfer de la
Oradea, Andrei Timoce şi Berta-
lan Arkosi. Ceilalţi români din
concurs au fost Liviu dragomir,
ionuț Trandafirescu, Alin sbîrcia,
dorian Pîrvan și Alin Mitrică.

În prima zi s-au
desfăşurat duelurile până la fi-
nalizarea tabloului de 64. Pe acest
tablou a ajuns un singur spadasin

din delegaţia României,
sătmăreanul Adrian szilagyi, cel
care a evoluat şi ieri la individual.
Adversar i-a fost Alexander
Chernykh din Kazakhstan. din
păcate cazacul s-a dovedit a fi un
adversar mult prea puternic, ast-
fel că ultimul sătmărean rămas în
concursul individual a părăsit
competiţia, încheind pe locul 38.

Competiţia se încheie azi
cu proba pe echipe, din cele spuse
de antrenorul sătmărean Francisc
Csiszar, formaţia fiind alcătuită
din cei mai buni patru români la
individual. Adică Adrian szi-
lag yi, Liviu dragomir (130-
Craiova), Andrei Timoce (134) şi

Bertalan Arkosi (139). Adi Pop s-
a clasat pe poziţia 158. i a r
duminică, tot la Heidenheim,
CsM-ul va concura în cadrul
Cupei Campionilor europeni.

Daniel C.

sPAdă
Adrian Szilagyi, cel mai bun român de la
Heidenheim Jucătoarea de tenis simona

Halep, locul 3 WTA, a învins-o, vineri,
cu scorul de 6-4, 7-5, pe americanca
Bethanie Mattek-sands, locul 258
WTA, calificându-se în optimile de
finală ale Australian Open, fază în care
România mai este reprezentată de irina-
Camelia Begu, locul 42 WTA. evoluţia
simonei Halep a avut o scădere în setul
secund, după ce a condus cu 5-1. Ad-
versara ei a egalat la 5, după singurele
două break-uri pe care le-a reuşit în acest
meci, dar în cele din urmă Halep s-a
impus după o partidă care a durat o oră
şi 32 de minute. Halep va juca în faza
următoare cu sportiva belgiană Yanina
Wickmayer, locul 80 WTA, care a tre-
cut, tot vineri, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-
3, de italianca sara errani, locul 14
WTA şi cap de serie numărul 14. La
ediţia precedentă a competiţiei găzduite

de Melbourne Park, simona Halep a
atins faza sferturilor de finală. Tot vineri,
irina-Camelia Begu, locul 42 WTA, a
învins-o, cu scorul de 6-4, 6-4, pe Ca-
rina Witthoft (Germania), locul 104
WTA, şi s-a calificat şi ea în optimile de
finală ale Australian Open. În turul 4,
irina Begu va evolua în premieră cu
sportiva canadiană eugenie Bouchard,
locul 7 WTA şi cap de serie numărul 7.
Bouchard a întrecut-o, tot vineri, cu
scorul de 7-5, 6-0, pe Carolina Garcia
din Franţa, locul 36 WTA.
Învingătoarele din meciurile Begu-
Bouchard şi Halep-Wickmayer se pot
întâlni în penultimul act al competiţiei
dacă trec de partidele din sferturi. Cal-
ificarea în optimi este recompensată cu
240 de puncte WTA şi cu un premiu
de 175.000 de dolari australieni
(123.500 de euro).

Tenis
Halep şi Begu în optimi
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FC OlIMPIA - FCM BAIA MARE, AzI ORA 12.00

Amical pe Samobil
8Tibi Csik va folosi din nou o formulă de echipă din care vor face parte mai mulţi
jucători de la echipa a doua

olimpia Satu Mare va
juca sâmbătă la prânz al
doilea amical din acest

an. După ce au învins miercuri
pe FC Zalău cu 4-0, elevii lui
Csik şi Dragomir vor întâlni o
altă echipă de liga a 3-a, pe
FCM Baia Mare.

Partida se va juca de la
ora 12 pe terenul Samobil din
Satu Mare.

Antrenorul Tibi Csik va
folosi din nou o formulă de
echipă din care vor face parte mai
mulţi jucători de la echipa a
doua, plus cei veniţi în probe
pentru a definitiva apoi lotul cu
care se va merge în cantonament.

„Vreau să îi mai vedem la
lucru încă o dată pe cadeţi şi pe
jucătorii veniţi în probe pentru a
avea o imagine clară asupra lotu-
lui cu care să mergem la Ocna
Şugatag”, spune Tibi Csik care
exclude varianta de a merge cu un
lot numeros în pregătirea
centralizată de săptămâna vi-
itoare.

După amicalul cu FCM
Baia Mare, lotul Olimpiei va
pleca de luni în cantonament iar
la Ocna Şugatag e programat şi
un meci-şcoală, miercuri cu CSM
Sighetu Marmaţiei.

FCM Baia Mare e lider
în seria a 5-a a ligii a 3-a şi nici

nu concepe să nu promoveze la
finalul sezonului în liga a II-a
unde îsi propune ca din sezonul
viitor să încerce o promovare
spectaculoasă chiar în liga I,
daca vor avea culoar favorabil.
Până să ajungă în liga a II-a,
băimărenii au parafat deja 5

transferuri, iar în zilele următoare
mai urmează să se ajungă la un
acord cu încă 3 jucători. Iată lista
jucătorilor care au semnat deja cu
FCM Baia Mare: Cosmin Sârb
(FC Bihor Oradea), Silviu
Mureşan (Metalurgistul
Cugir),Ionuţ Bratimă (Metalur-

gistul Cugir),Andrei Cernea (In-
dustria Galda de jos),Ionuţ Mariş
(Cetatea Târgu Neamţ).

Altfel, antrenorul Tibi
Csik speră ca la mijlocul lunii
februarie Olimpia să întîlnească
într-un meci amical semifinalista
Cupei României, u Cluj Napoca.

Preşedintele FRF,Razvan
Burleanu, care l-a dat in judecata
pe Daniel Prodan pe motiv ca
acesta din urma i-a prejudiciat im-
aginea prin declaratiile date in
presa, a avut castig de cauza in
prima instanta. judecatoria Buftea
a decis ca fostul international tre-
buie sa ii plateasca presedintelui
FRF 25.000 de lei drept despagu-
biri.

"judecatoria Buftea a
decis ca i-am patat imaginea. Ce
imagine i-am patat eu copilului as-
tuia? Pentru ce sa ii dau eu 25.000
de lei? Am declarat doar ca este un
tanar care nu se pricepe la fotbal.
Ca atunci cand a jucat fotbal doar
batea bine auturi si statea bine in
zid. Ce i-am facut? l-am facut hot,
criminal, violator, chior? l-am jig-
nit? Nu! Astea sunt calitatile lui. El

este o persoana publica si trebuie
sa isi asume functia. unii te plac,
altii nu. Ce am spus eu au mai spus
si Hagi, Raducioiu, Stelea, Pi-
turca... Doar ca eu spun ce gan-
desc. Nu mi-e mie frica de acest
copil.Am vorbit cu avocatul. As-
tept sa imi vina motivarea, apoi fac
recurs. Dar stiti care este pro-
blema? Am impresia ca justitia este
controlata de Servicii. In ce tara

traim? Toate procesele astuia sunt
rezolvate, chiar nu vede nimeni?",
a declarat fostul international pen-
tru www.dolcesport.ro.

Răzvan Burleanu a fost
ales pe 5 martie 2014 în funcţia de
preşedinte al Federaţiei Române
de Fotbal. Pe 30 aprilie, Daniel
Prodan, director sportiv al FRF la
acel moment, a fost evacuat cu
forta din Federatie.

SCANDAl
Didi Prodan trebuie să îi dea lui Burleanu 25.000 de lei!
8Sătmăreanul îşi continuă însă războiul cu preşedintele FRF

Fotbalul românesc se con-
fruntă cu o criză fără precedent, iar liga
a II-a nu face nici ea excepţie. Astfel, din
cauza problemelor financiare, formaţia
Săgeata Năvodari are şanse infime să se
mai prezinte la startul sezonului de pri-
măvară. Situaţia nu pare mai roz nici la
Farul Constanţa, cealaltă echipă de pe
litoral, care şi-a amânat pentru a doua
oară reluarea pregătirilor din cauza in-
certitudinilor care planează asupra clu-
bului. Aflată în insolvenţă din cauza
datoriilor acumulate, activitatea la CF
Brăila se desfăşoară la limita de avarie, în
vreme ce gruparea CS Baloteşti a anun-
ţat că va merge în retur în special pe
mâna juniorilor, din dorinţa de a limita
cât mai mult cheltuielile. Din acest
motiv, conducerea Federaţiei Române

de Fotbal pare mai decisă ca niciodată să
restructureze eşalonul secund, o compe-
tiţie care a generat o scădere continuă de
nivel şi de interes în ultimii ani. Chiar
dacă nu s-a anunţat nimic oficial până
acum, Mircea Rădulescu, fostul şef al
şcolii federale de antrenori, în prezent
director al centrului de copii şi juniori de
la FC Voluntari, a mărturisit la Sport
Total FM că liga a II-a va fi organizată
pe viitor într-un mod diferit. „În liga a
II-a vor fi 20 de echipe din sezonul ur-
mător, am înţeles că este deja hotărât.
Vor retrograda ultimele două clasate, ur-
mând ca formaţia poziţionată pe locul
18 să dispute un meci de baraj pentru
menţinerea în eşalonul secund. Se va
intra pe un sistem competiţional nou,
care are la bază concentrarea valorilor”, a

declarat Mircea Rădulescu. Chestionat
pe marginea acestui subiect, Dumitru
Moldovan, preşedintele executiv al gru-
pării Rapid Suceava, nu ar spune nu unei
schimbări organizatorice la nivelul ligii
a II-a. „Am auzit şi eu că vor apărea
unele modificări de sistem competiţio-
nal începând din sezonul 2015-2016.
Deocamdată, nu este nimic concret,
multe dintre aspecte urmând să se clari-
fice la Adunarea Generală a FRF, pro-
gramată la sfârşitul lunii. Sunt probleme
mari cam peste tot, de aceea cred că
acum este un moment prielnic de a res-
tarta eşalonul secund. Din informaţiile
mele, Federaţia este mai interesată ca ni-
ciodată să se implice alături de cluburi în
construirea unui campionat puternic”, a
precizat Dumitru Moldovan.

Liga a 2-a, cu 20 de echipe de la toamnă

Florin Mureşan

Poveştile lui Gardoş
continuă
Internaţionalul român de la
Southampton, sătmăreanul Florin
Gardoş, a relatat pe pagina sa de
Facebook o întâmplare hazlie pe
care a trait-o zilele acestea în An-
glia. Ajuns în londra, el a luat un
taxi şi a fost surprins plăcut să con-
state că şoferul e un român stabilit
de 7 ani în Marea Britanie. “l-am
cunoscut luni în londra şi n-a vrut
sub nicio formă să primească bani
pe cursă”, a scris Gardoş pe pagina
lui de Facebook.  #RomâniMisto îşi
schimbă denumirea - “Îmi pare rău
că unora nu vă place numele cam-
paniei” Fostul fundaş stelist a lansat
de curând o campanie intitulată
RomâniMişto, prin care doreşte să-
i promoveze pe concetăţenii lui
care muncesc cinstit în Anglia. “Mă
bucur că iniţiativa mea are succes,
dar îmi pare rău că unora nu vă
place numele campaniei. Eu sunt
fotbalist, nu copywriter. Aşa că ştiţi
cum facem mai bine? Pentru că tot
am promis un concurs în care ofer
un tricou al lui Southampton, mai
bine propuneţi voi titlul campaniei
şi cea mai bună idee primeşte tri-
coul. luni anunţ câştigătorul”, a
precizat Florin Gardoş. Fotbalistul
a anunţat că tricoul pus la bătaie e
cel din meciul din Cupa Angliei, cu
Ipswich, câştigat de “sfinţi” cu 1-0
şi în care românul a fost integralist.

Situaţia grea de la CFR Cluj
ar putea lua sfârşit. Şase jucători de
bază au fost convinşi să rămână la Cluj.
Alături de Ciprian Deac, Iuliu Mure-
şan spune că a mai convins şi alţi jucă-
tori importanţi în turul campionatului
să joace şi în retur pentru CFR Cluj.
Cel mai sonor nume este Mario Ca-
mora, care se pare că va rămâne până
la vară, în ciuda ofertelor din Italia şi
Portugalia. De asemenea, mijlocaşii
Petrucci şi Muniru sau atacantul Dore
vor juca la CFR şi în retur, conform
spuselor preşedintelui din Gruia.
“larie, Camora, Petrucci, Suley (n.r.
Muniru, Deac şi Dore, pe care îl aştep-
tăm să revină după Cupa Africii, sunt

jucătorii care vor reprezenta scheletul
noii echipei, alături de Costea, jakolis,
jazvic”, a spus Iuliu Mureşan.

jucător de bază va fi însă şi
sătmăreanul Cornel Ene, care a evo-
luat foarte puţin pentru formaţia clu-
jeană. Acesta a profitat de situaţia nu
tocmai roz de la clubul care s-a despăr-
ţit de o mulţime de străini şi fundaşul
trecut şi pe la Olimpia ar urma să fie
titular meci de meci în centrul apără-
rii.

Cum ar putea arăta CFR în
retur: Mincă - Tînc (ex-Rapid, în
probe), larie, Ene, Camora - Muniru,
Petrucci - Deac, Costea (Negruţ), jav-
zic - Dore.

CFR Cluj
Şansă pentru Cornel Ene 



OFERTE DE SERVICIU  

l Curs de stilist unghii, constructii gel. Tel
0751855929                  
l Angajez tamplar in atelier de tamplarie
din lemn. 0757881588
l Angajăm meseriaş cu experienţă în con-
fecţionarea de obiecte din fier forjat. Salariu
atractiv şi alte facilităţi. Tel. 0750645556
l Depozit de materiale de instalatii an-
hajeaza lucrator comercial. Trimiteti CV la an-
gajaricv@yahoo.com
l Caut coafeza, frizer, manichiurista pentru
salon. 0744126848
l Angajez urgent electrician electronist
auto.Salar Atractiv  0745.610.042 
l Firma din Carei angajeaza lacatusi, stru-
gari, sudori si cu instruire. Telefon:
0744520219.
l Caut tamplar de binale. 0757881588
l Caut lacatus sudor pentru Italia.Tel:
0741.196.836  
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.  0743-365114.

MATRIMONIALE

l Barbat 54 de ani,caut partenera de viata
0753.825.165 
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, icrocipata, sterilizata,
dar din cauza varstei se teme de zgomote put-
ernice (gen cele din cartiere). Se doneaza doar
la casa cu contract de adoptie. Tel:
0745.290.511  

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-Ger-
mania-Romania, la fiecare sfarsit de sapta-
mana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
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: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate maximă. 0749-656172, 0734-
625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 

l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern
şi extern, la cele mai bune preţuri. Telefon
(non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania
la destinaţie. Execut tractări în şi din străină-
tate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5
t, în Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-
450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Fac masaj si menaj la familie mai in varsta.
tel.0745416027, 0743989352
l Forez puturi de apa la preturi negociabile,
in orice tip de teren. Informatii tele-
fon.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, fo-
tografii 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 Windows,
devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clien-
tului. 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 pălincă
la comanda clientului, de orice dimensiuni de la
1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la domiciliul
clientului. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic +
parchet laminat cu maşină aspirator. 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personali-
zate pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente
speciale. Editare video, montaj video, transpu-
nere casete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Expe-
rienţă mare în domeniu la cele mai mici preţuri!!!
Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Pro-
fesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip.
Telefoane  0744-238243, 0361-421142, 0744-
590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, coper-
tine din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii
sanitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici preţuri.
Telefon: 0744-804981. 

l Executăm finisări interioare, de la A - Z.
Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări
interioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugră-
veli, faianţări, parchetat, la preţuri negociabile.
Telefon 0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefonie
+ depanări calculatoare, configurare internet,
rutere, imprimante, scanere şi la domiciliu.
Telefon 0771-241880.

TERENURI

l Vand urgent 72 arii, teren constructii,
semicentral(parcelabil) in Carei, 650 eur/aria(
si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Careiului
1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada Vic-
toriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are apa-
canalizare, curent electric, foisor, wc, magazie
pentru unelte si parcare betonata. 0725915007
l Vand 7 Ari teren cu cabana din lemn,
gratar , gril impresmuit cu gard din sarma pe
str. Amatului  dupa  targul auto. Tel. inf.
0745789043.
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan,
zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
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,
parcelabil. 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
Pescarilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima
parcelă după case, 300 euro/ar, parcelat, pe Lu-
cian Blaga; 4,7 ha Păuleşti, parcelabil, 100 m
curent, 400 m gaz, la 200 euro/ar. Telefon
0749-042446.
l Vând 1,12 ha teren intravilan cu docu-
mentaţie pe măsura 121. Telefon 0745-
855032.
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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.

Oferim locuri de muncă în Anglia, Germania,
Olanda şi Grecia. (asistenţi medicali, îngrijire
bătrâni , hotel- restaurant caffe- bar, sudori)
Tel. 0262217437 / 0743692891.

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.

angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

S.c. TROTa România s.r.l.,
din cluj, organizeazá inter-
viuri în fiecare zi lucrátoare

de pe 21 pîná pe 30 ianuarie, 

la biroul Trota din Cluj, str. Baladei
2A, pentru a selectiona tineri soferi
profesionisti cu categoriile C + E,
preferabil, cu cel putin 2 ani de expe-
rientá pe TIR. Se lucreazá numai în
echipaj, pentru efectuarea de trans-
porturi frigorifice în Comunitatea
Europeaná. Dupá fiecare 2 luni pe
comunitate, se dá o sáptámîná de
concediu, firma asigurînd transportul
cu avionul, dus si întors. Se asigurá un
minim între salarul de bazá si diurne,
care depinde de categoria profesion-
alá si de vechimea în firmá. Informatii
la tel. 0740295418, numai dupá
trimiterea, la soferitir@trota.ro, unui
CV si copii de pe urmátoarele docu-
mente:
Buletin; Pasaport;  Permis de con-
ducere; Cartela tahograf; Atestat de
marfá; Cazier judiciar si cazier auto;
Caracterizare de la ultimul loc de
muncá si o fotografie 3/4. 

Societatea profesională de insolvenţă inSOlV eXPeRT SPRl
cu sediul în Satu Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, înscrisă în registrul societăţilor pro-

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

merciale debitoare:

Vand teren intravilant 20 de ari in
Viile Satu Mare ingradit cu gard
viu,cu drum de acces pietruit cu
posibilitati 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 PRAC-
TIKER, front 26 metri. Tel: 0744852285.

Îi mulţumim lui Dumnezeu ca
ne-a dăruit o fiică, mama  şi soţie
nepreţuită . 

Delia 
Secuianu

Îl rugăm să ne ajute să putem trăii
alături de ea încă mulţi mulţi ani
de acum înainte. La mulţi ani,
multă sănătate şi tot ceea ce îţi
doreşti să ţi se îndeplinească.

Cu toată dragostea, 
Florin, cătălin, cătălina, 

carina, Florin şi mama Veturia
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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 pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale
de productie , ateliere , depozite , sopron
, etc ) cu  suprafata construita  totala de
2.563 mp si teren aferent pe Str. Careiului
nr 160 la pretul de 125.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere ,
depozite , sopron , etc) cu suprafata totala
construita de 1.652 mp si teren aferent in lo-
calitatea Ambud, Paulesti
Cladiri (SC Horizont SRL spatiu comer-
cial si spatiu administrativ 320mp, spatii
de depozitare 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

Case si Apartamente

Apartament cu 3 camere SC Domaris
Com SRL in suprafata de 57,24 mp  utili
in asociatie, localitatea Satu Mare, strada
Baritiu nr. 127/B la pretul de 147.490 lei
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
Apartament cu 2 camere SC Lord Land
SRL in suprafata de 51 mp utili in asociatie
in Satu Mare, strada Dreptatii, nr. 8 la pretul
de vanzare 140.000 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 ve-
cinatate de centrul logistic AQUILA, jude-
tul 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 Com-
plex Philadelphia la pretul de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in
suprafata de 10.600 mp la pretul de 4.460
euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MON-
TAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

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

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

SC 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 MA-
GIRUS 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 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 lichida-
torului judiciar din  str. Constantin Brân-
coveanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data
de 23.01.2015 SC ERGOLEMN S.A
08:00, SC FOX COM SRL 08:30,  SC
NETTUNO SRL 09:00 am, SC LORD
LAND SRL  09.30 am, 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  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, S.C.
HORIZONT S.R.L 14:30pm, SC SI-
MACO VEST DISTRIBUTIE 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 23.01.2015
ora 11:00 lista bunurilor mobile si im-
obile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

Pentru informaţii suplimentare
cei interesaţi se pot adresa lichidatorului ju-
diciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Con-
stantin Brancoveanu, 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 de-
bitoarei: Autotractor 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
23.01.2015  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 in-
trare in cartier), aleea Mircesti, 3 camere, de-
comandat, finisat, suprafata utila 80 mp,
et.4, blocul are acoperis tip casa, parcare. Tel
inf. 0740.235.728
Parcele de vanzare in suprafata de 600
mp, in zona Lucian Blaga nr 249. Pret
informativ 800 - 1000 euro/ar negocia-
bil. 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 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, utilităţi:
apă, gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100 euro/ar, ne-
gociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front, par-
celă loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent, Păuleşti.
Preţ - 1.200 euro/ar, negociabil. Telefon 0747-
907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de 3700
mp în comuna Dorolţ sat Petea, front la drumul
principal spre Vama Petea de 22 m. Curent şi apă
pe teren, întabulat pe persoană fizică. Ideal pentru
loc de casă sau hale industriale. Preţ 25 000 euro,
negociabil. Telefon 0742-830706.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate uti-
lităţile, 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. In-
formaţii 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.
l Vând 15 ari teren intravilan, cu certificat de
urbanism, în zona Azuga-Păltiniş, din Satu Mare.
Telefon 0745-579981.
l Vând teren 5 ari, zona Lucian Blaga (str. Ze-
firului), 5.500 euro/ar negociabil. Telefon 0743-
557599, 0726-677338.

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, termopane,
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 Vand apartament 2 camere Micro 17, aran-
jat, gol, imediat ocupabil, Belsugului, et.4, cu
acoperis. Tel 0740.634.814
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 mi-
nute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, accept şi
Programul “Prima Casă”, fără intermediari. Infor-
maţii telefon 0757-349690, toată ziua.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament de 100 mp in casa,3
camere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol, gra-
dina 2 ari jumătate zona Strandului 65.000 euro.
Tel. 0742.763.592
l Vand apartament 3 camere dei caramida, de-
comandat, str.Dariu Pop nr. 3, Bl. T39 et. 5, ap.
66. Tel: 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
Careiului 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 Drumul
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

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 in-
termediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere în
casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu aparta-
ment cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l De vanzare casa, 3.27 ari, cost 60.000 euro,
negociabil. Tel 0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna prêt ne-
gociabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand  7 Ari teren cu cabana din lemn pe Am-
atului, acces auto. Tel. 0745789043
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa, telefon
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 10 A, 4 camere, 3
bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de grad-
ina, pret 93.000 euro negociabil negociabil sau ju-
matate din proprietate 41.500 euro negociabil.
Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4 camere
decomandate,bucatarie,baie utilate,curte si grad-
ina cu vie si pomi fructiferi .Relatii
Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie, ne-
terminate, garaj, curte, 3,5 ari teren.
0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extravi-
lan, 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 uti-
lităţile, 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 interior, că-
mară 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 ma-
şină, 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 Li-
bertăţii nr. 22. 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 Vand apartament 2 camere, etajul IV, luxos.
Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in Carei.
Telefon:0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, etajul I.
Telefon: 0745289081
l Vand 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 Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10 ari teren
in Carei, 24.000 euro, neg. Telefon: 0746476885
l Vand apartament 2 camere decomandate, 37
mp, et. IV, renovat complet cu multe inbunatatiri,
17.600 euro. Telefon: 0745263453.
l Vand 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 Dau în chirie salon de cosmetică-coafură cu
toate dotările în Carei, zonă circulată. Telefon:
0746476885.
l Căutăm chirie în Carei. Telefon:
0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi co-
merciale, cabinete medicale etc. în centrul vechi
al Careiului. Telefon: 0744-131384.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa in Ungaria  Csenger cu 3 camere
,bucatarie,living,baie,spait,2 garaje toate utilitati-
ile in casa,anexe gospodaresti plus inca o cladire
cu 3 incaperi pentru atelier,15 ari teren.Tel:
0740.317.642 
l De vanzare casa in centrul comunei Apa cu
3 camere,utilitati si 16 ari de teren Urgent pret
15.000 euro negociabil. Tel: 0757.719.238  
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, boiler gaz,
boiler curent. 0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras. 0726-
643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze nr. 281
şi 2 locuri de casă alăturate. 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.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă,
Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Berveni,
35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal. Tele-
fon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul
Ady Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăşnad.
Accept variante la schimb cu alt teren situat în
Tăşnad sau Viile Satu Mare. Telefon 0744-
221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urziceni,
cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m front,
utilităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.

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 apartament 2 camere 54 mp + 2 balcoane,
etaj 4, pe drumul Careiului 154/A, preţ negocia-
bil - 16.000 euro. Informaţii, telefon 0754-
504755.

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

Vand apartament cu 3 camere,
Micro 16, B-dul Lalelei, dea-
supra casieriei Electrica, deco-
mandat, 94mp, 2 bai, 2
balcoane,centrala, etaj 4/4.
Pret 34.000 euro negociabil.
Merita vazut! 0743010325 /
0751796827.

VÂND URGENT DOUĂ PARCELE
DE CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ FOARTE
BUNĂ, ÎN VIILE ARDUDULUI LA
ŞOSEA. OFERTĂ AVANTAJOASĂ!
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.



l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. Infor-
maţii la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la
Cioncheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negociabil.
Telefon 0744-150114.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Land Rover Freelander, 4 x 4 , diesel,
an 1999, recent adus in tara. Tel 0773.835.662
l Vand Vw Golf 4, an 2001, benzina, Euro 4,
clima, recent adus in tara, carte service. Tel
0773.835.662
l Vand Ford Transit Connect, an 2004, Diesel,
Utilitara, recent adusa in tara. Tel 0773.835.662
l Vand Vw Polo, an 2001, benzina, euro4,
1400 cmc, climatronic, carte service, recent adus
in tara. Tel.0773.835.662
l Vand Audi A 5 2010 sportack 89.000km,
motor 2.0 TDI Tel: 0747.108.842  
l Vand Opel Cadet, motor DIESEL, capaci-
tate 1600cmc, in buna stare de functionare, sau
piese de schimb, pret 600 de euro. Informatii tele-
fon.0745048241, 0752029511
l Vand autoutilitara Iveco si Ford, neinmatric-
ulate, de 3-7 persoane, 3,5 tone, platou fix si
mobil, cu roti duble.Telefon: 0744897711
l Vand Renault megan cabrio motor 2L ben-
zina an fabricatie 2004 Pret 3900 euro Tel :
0742.763.592 
l Vand Iveco si Ford 3-7 persoane, 3,5 tonne,
platou fix si rabatabil, roti duble. 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 clima-
tronic, incălzire în scaune,euro 4 ,recent adus in
tară Tel 0744.792.284
l Vand Ford Fiesta 1,8 Diesel, autoutilitara, 2
locuri, neinmatriculat din 1995, 550 euro. Tele-
fon: 0744897711
l Vand bascula si platforma fixa, IVECO si
FORD, neinmatriculate, 3,5 tone, roti duble, 7-
3 locuri, din 2005 si 1999. Telefon: 0744897711
l Vand 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. Tel: 0753.660.219  
l Vand Opel Frontera, 4x4 an 1995, benzina
GPL, 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,
combi, 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 Renault Megan Cabrio, anul 2004,
120.000km motor 2l. interior piele rosu,radio Cd
Mp3, genti aluminiu pret: 4900 euro, inmatricu-
lat.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.

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 mobila pt camera de zi. Pret bun Tel :
0752.933.951  
l Vand boltari si dale din beton, lemne con-
structii din stejar si brad, rafturi, mobilier,
bidoane plastic, cablu electric, rulota, curele
trapezoidale, unelte diferite,furnir mahon etc. (
l Vând tabletă nouă. 400 lei negociabil. 0742-
987140.

l Vand fan balotat. Telefon: 0745860182
l Vand calorifer electric, cost 100 lei
0745416027, 0743989352
l Vand paie balotata mica. Tel. 0746147814
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 circular,cablu electric, mobilier, cazi, curele
trapezoidale.Tel. 0770.635.609  
l Vand convector cu horn.Tel. 0747.674.942  
l Vand rumegus pentru afumatorie din esenta
tare pret 15 lei/sac.Tel. 0744.927.132
l De vânzare mobilă import Germania,
sufragerii, bucatării, mese, scaune preţ avantajos.
Tel.  0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vând  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 Vând 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 copii, 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 Jimbo-
lia 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,  0.50 bani - bucata.
0744650929
l Vand 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 reformat,
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 Vand 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 pentru
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.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină croi -
600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon 0754-
060699.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concurenţă.
Tel. 0743-107931.
l Vând convector de fontă la horn şi boiler pe
gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ negocia-
bil. Informaţii la tel. 0747-614196.

l Vând butoaie din lemn de stejar, barik 225
l pentru vin sau pălincă, import Franţa, în stare
foarte bună. 0756-949699
l Vand convector gaz pe horn. Tel.
0743225460
l Vand presou cu filtru profesional. Tel.
0743225460

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vind curcan, gasca, bibilica si capra ges-
tanta. Telefon: 0744539315.
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
l Vând căţei rasa Vijla Unguresc de 8 săptă-
mâni, cu vaccinurile la zi. 0748-563820.

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand discuri noi din import, tractoare In-
ternational, Fiat, Case, putere 50 CP-125 CP,
coase, semanatori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +se-
manatoare 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 Inchiriez 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, semi-mobilat, 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.Careiului, 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
singure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-
134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezo-
nabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l 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
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Vând Opel Astra Caravan combi
din 95, 1.6 benzină, înmatricu-
lat. Preţ 500 euro. 0742.964.968  

Închirieri auto.
0744.972.916

Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

APARTAMENTE; TERENURI; DIVERSE.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193 sau

www.insolventasm.ro
Case :
Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc.
Viile Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 91.356 euro
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 354.548 lei
Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.
Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 30.000 euro 

Apartamente :
Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
41.310 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
40.370 euro + TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
27.000 euro + TVA
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.280 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ) –
20.180 euro + TVA 5%
Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti, nr. 9
– 18.630 euro

Terenuri :
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 77.860 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat
in zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului
– 53.772 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 Ureche, nr. 53 – 10.300 euro + TVA
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 8.865 euro
Teren intravilan, 900 mp ( 2 parcele X 450 mp ),
loc. Pecica, jud. Arad – 3.456  + TVA 
Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu
Mare – 1.838 euro + TVA

Alte imobile :
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P
+ extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate -
3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.350.000 euro
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214 mp,
depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp si 36
mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu Mare, str.
Alecu Russo, nr. 25/A – 1.119.200 lei + TVA
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afer-
ent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 188.230 euro +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp, at-
elier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp,
platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A.
Berinde, nr. 27 – 141.575  euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
68.300 euro +TVA

Constructie cu destinatie productiv-administra-
tiva, 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

Spatiu comercial 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 - 52.770 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
45.300 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu – 41.910 euro + TVA
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 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului,
nr. 26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
13.396 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro

Auto :

Mercedes LKW, SM 13 GRI – 3.198 euro +
TVA

Mercedes Daimler, SM 30 GRI – 3.260 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 - 955 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483 euro
+ TVA
Stoc de marfa, format din peste 2.000 buc., im-
bracaminte, incaltaminte, jucarii, proprietatea
Coral Prest SRL Negresti Oas - 1.000 euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa,
lenjerie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC El-
egance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Spencer SRL
4buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – 10.374 lei
Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii -
11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si
second - 277 buc) proprietatea Ripping Fleek SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracam-
inte si incaltaminte - 4.129 euro + TVA) propri-
etatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kinetoter-
apie, diverse ) proprietatea Alex & Carina 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 ( mijloace de transport, autotrac-
tor si remorca) 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 ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile (( mijloace de transport, auto-
tractor si remorca) Vivi & Daria SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confectii ) propri-
etatea Euromod Exim SRL - 4.000 lei + TVA
Bunuri mobile ( mijloace de transport, be-
toniere, 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 ) proprietatea
Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
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 ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) propri-
etatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace
de transport ) proprietatea Scorpion SRL
Bara spate – 16 buc. – 86 euro
Usi auto – 45 buc. – 160 euro
Capota fata – 3 buc. – 21 euro
Portbagaj usa – 8 buc. – 39 euro
Anvelope uzate – 120 buc. – 13 euro
Parbriz spate – 7 buc. – 41 euro
Parbriz fata – 5 buc. – 40 euro
Geamuri laterale – 12 buc. – 16 euro
Bord auto – 14 buc. – 75 euro
Licenta aplicatie Bosch – 200,00 euro 
Cal de tras caroserii DOZER – 300,00 euro 
Uscator infrarosu – 300,00 euro 
Elevator/cric electric – 500,00 euro 
Pistol vopsit LPH 400 – 60,00 euro 
Lampa infrarosu – 600,00 euro 
Aparat pneumatic de scos parbriz – 130,00
euro 
Tester diagnoza – 900,00 euro 
Masina de slefuit cu aspirator – 200,00 euro 
Calculator – 180,00 euro 
Aparat sudura metale – 300,00 euro 
Sistem de supraveghere – 200,00 euro 
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

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.

Vand urgent mobila veche de dormitor si de
living, foarte ieftina. 0741631748.
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06:00 – Ştiri NV TV
06:30 – Program educativ: „Să
vorbim în Engleză”, ep. 17
07:00 – Documentar: „Ce este viaţa?”
08:00 – Program pentru copii, Cartea
Cărților, ep. 24
08:30 – Program pentru copii: „Jim
Elliot” 
09:00 – Lumea Copiilor
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)     
12:00 – Săptămâna Sportivă (reluare)     
14:00 – Viaţa la ţară (reluare)      
15:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)      
16:00 – Muzică şi voie bună (reluare)     
18:00 – SPECTACOL „Petrecerea
surpriză pentru Minnie Mouse!”
19:00 – Film serial: „Teatrul de pe
strada 7”, ep. 6

19:30 – Marile Oraşe, ep. „New York”
20:00 – NVdem TV!
21:00 – Box Office 
21:30 – Music News
22:00 – Film artistic: „Pariul”
23:15 – Film artistic: „Alegerea”
23:30 – Box Office
00:00 – Film românesc: „Dincolo de
America”
01:40 – Film românesc: „După gâşte”
02:00 – NVdem TV!  (reluare)
03:00 – Music News
03:30 – Film artistic: „Bridie şi
Bogey”
05:30 – Documentar: „Momente de
bucurie”
06:00 – Teleshopping I

RecomandareSâmbătă

Televiziunea 
care te respectă!

Ora 20.30 -  Faster: 
Iute ca glonţul

Recomandare

06:00 – Teleshopping   
06:50 – Film pentru copii: „Proiectul -
Dinozaurul”
08:00 – Lumea Copiilor (reluare )
09:00 – Program pentru copii: „Cafeneaua
cu poveşti”, ep. 3
09:30 – Program educativ: „Să vorbim în
Engleză”, ep. 18
10:00 – Slujba Religioasă
12:15 – Film documentar: „David”
12:45 – Film documentar: „Cuptoarele
dacice de ars ceramică de la Medișu Aurit”
13:00 – Viaţa la ţară 
14:00 – NVdem TV! (reluare )
15:00 – Marile Oraşe, ep. „New York”
15:30 – Music News
16:00 – Film documentar: „Veebrele de
piatra ale tâpuriturii”
16:30 – La vârsta noastră...

17:00 – Glasul Bisericii 
18:00 – Caleidoscop din Oaş 
19:00 – Box Office
19:30 – Film documentar: „Moscheea
Albastră”
20:00 – Ştiri NV TV 
20:40 – Actualitatea Careiană 
22:00 – La izvor de cânt şi dor 
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office 
00:10 – Film artistic: “Imaginea din
oglindă”
01:20 – Film artistic: „Întrebarea a 7-a”
03:10 – Film documentar: „John Newton”
04:00 – NVdem TV! (reluare)  
05:00 – Music News
05:30 – Film documentar: „Moscheea
Albastră”
06:50 – ENERGYsport 

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Wild
Carpathia 08:00
Necazuri de
puştoaică 09:00
Aventurile tanarului

Hercule 09:30 Discover
România 11:00 Uniţi în cuget
şi-n simţiri 12:30 Alexandru
Ioan Cuza, între greşeală şi
faptă 13:30 Doamna Ţării,
Elena Cuza 14:00 Telejurnal
14:30 Mărturii pentru viitor-
Dinu C. Giurescu 15:00 Ora
regelui 16:00 Garantat 100%
17:00 Medici de gardă 18:00
Exclusiv în România 18:50
Teleenciclopedia 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:00 Două
lozuri 22:15 Cartouche 00:10
Stigmata 01:55 Telejurnal

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 Diva cu
greutate 11:00
Strălucire 13:00
Ştirile Pro Tv 13:30

Robin Hood 15:30 Un alt Karate
Kid 17:30 Formidabilul 19:00
Ştirile Pro Tv 20:30 Las fierbinţi
22:15 Unicul 23:45 Strălucire
00:45 Să nu mori azi 03:00
Apropo Tv

09:00 Ben Hur
11:00 Unchiul
Buck 13:00
Observator 14:00

Mireasă pentru fiul meu 16:00
Observator 17:00 Mireasă pentru
fiul meu 19:00 Observator 20:00
Spy News 20:30 Comoara

naţională 23:15 Cineva m-a
muşcat! 02:00 Fantoma din
adâncuri 03:45 Acces direct 06:00
Observator

07:00 Teleshopping
07:30 Trăsniţi din
NATO 09:00
Secrete de stil 09:30
Teleshopping 10:00

Legaturi de sange 11:00 Click!
Poftă bună! 11:30 B.D. la munte
şi la mare 13:30 Revendicarea
14:30 Miss fata de la ţară 16:00
Schimb de mame 18:00 Focus
19:00 Râzi şi câştigi 19:30 Cireaşa
de pe tort 20:30 Vreau să divorţez
22:00 Hoţ de diamante 23:45
Vreau să divorţez 00:30 Fii pe
fază! 01:30 Capcan TV

07:00 Știrile Kanal D
08:30 Te vreau lângă
mine 10:30 Punct şi
de la capăt 12:30
Știrile Kanal D 13:45

WOWBiz 14:45 Suleyman
Magnificul 17:00 Uşă-n uşă 17:30
D-Paparazzi 18:45 Știrea zilei 19:00
Știrile Kanal D 20:00 Asta-i
România! 21:30 Psihopatul 23:30
Specii disparute 00:30 Știrile Kanal
D 01:45 Yaman

07:00 Cununa de
lacrimi 07:45
Clona 09:15
Regina inimilor

10:30 Puterea destinului 12:00
Îngeri păzitori 14:00 Complicea
15:00 Cununa de lacrimi 16:00

Tânăr şi Neliniştit 17:00 Clona
18:00 Regina inimilor 20:30 Îngeri
păzitori 22:00 Complicea 23:00
Terra Nostra 00:00 Clona 01:00
Iubire ca în filme 02:00 Doamne de
poveste

07:00 Ştiri
Sport.ro 10:00
Promotor 10:30
Ştiri Sport.ro

11:00 Ora exactă în sport 12:00
Fotbal: VfL Bochum - FC Bayern
Munich 13:00 Ştiri Sport.ro 14:00
Pimp my ride. Cel mai tare din
parcare! 15:00 Ştiri Sport.ro 15:05
Râzi de toţi banii! 16:00 Ora exactă
în sport 18:00 Ştiri Sport.ro 18:30
Marea Ţăcăneală 20:00 Spărgătorii
de râs 21:00 Ştiri Sport.ro 21:10
Glory "Ghiţă, sultan la Istanbul!":
Gokhan Saki - Daniel Ghiţă 23:00
Punk'd. Ţeapa secolului! 01:00
Wrestling SMACK

07:40 Maşini
nervoase 08:35
Maşini pe alese 09:30
Cum se fabrică

diverse lucruri? 10:00 Războiul
depozitelor – Canada 10:30
Războiul depozitelor – Canada
11:00 Comoara din container 11:30
Comoara din container 12:00
Maşini pe alese 13:00 Maşini pe
alese 14:00 Maşini pe alese 15:00
Vânătorii de mituri 16:00 Curs de
coliziuni 16:30 Curs de coliziuni
17:00 Armele viitorului 18:00
Doctori de rable 19:00 Mașini
americane de legendă 19:30 Mașini
americane de legendă 20:00 Mașina
visurilor mele 21:00 Maşini
nervoase 22:00 Dileme mortale
22:30 Dileme mortale 23:00 Porter
Ridge 23:30 Porter Ridge 00:00
Scenarii extraterestre

07:00 Lumea şi noi 07:30
Universul credinţei
08:20 Simbolica 08:30
Universul credinţei
09:30 Pro patria 10:00 În

grădina Danei 10:35 Viaţa satului
11:50 Minutul de agricultură 12:00
Viaţa satului 13:00 Foc încrucişat
14:00 Telejurnal 14:30 DUPĂ 25 DE
ANI 15:00 Familia Kennedy din
Massachusetts 16:00 Tezaur folcloric
17:00 Gala Umorului 18:00 Lozul cel
mare 18:30 Starea naţiei 18:45
Exodul- o tragedie siriană 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:10 Domnişoara
Pettigrew 22:50 Starea naţiei 23:50
Garantat 100% 00:20 Killshot - Ţinte
sigure

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 Diva cu greutate
11:00 Robin Hood
13:00 Ştirile Pro Tv
13:30 Un alt Karate

Kid 15:30 Formidabilul 17:15 Dansul
străzii 2 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Faster: Iute ca glonţul22:15
Ultraviolet 01:30 Las fierbinţi 03:00
Unicul

09:00 Ben Hur 11:00
Karate Kid II 13:00
Observator 14:00 Eu
cu cine mă mărit?

16:00 Observator 16:15 SuperBingo
Metropolis 19:00 Observator 20:00
Spy News 20:30 Calul de luptă 23:30
Eu cu cine mă mărit? 01:15 A noua
poartă 03:30 Spy News 04:00 Ben
Hur 06:00 Observator

07:00 Teleshopping
07:30 Trăsniţi din
NATO 09:00 Casa:
construcţie şi design
09:30 Teleshopping

10:00 Conflictul dintre generaţii

12:00 Levintza prezintă 12:30
Amintiri din viitor 13:30 Mondenii
14:00 Playtech 14:30 Imagini
incredibile din lume 15:30 Cronica
Netului 16:00 Grăbeşte-te încet 18:00
Focus 19:00 Râzi şi câştigi 19:30
Cireaşa de pe tort 20:30 Schimb de
mame 22:30 Iubiri Secrete 01:30 Hoţ
de diamante 04:30 Levintza prezintă

07:00 Știrile Kanal D
08:30 Punct şi de la
capăt 10:30 Cei 7 ani
de acasă 12:00 Uşă-n
uşă 12:30 Știrile

Kanal D 13:45 WOWBiz 14:45
Suleyman Magnificul 17:00 Asta-i
România! 18:45 Știrea zilei 19:00
Știrile Kanal D 20:00 Ochii din
umbră 21:30 O mărit pe mama
soacră! 23:00 Activitate paranormală
01:30 Știrile Kanal D

07:00 Cununa de
lacrimi 07:45
Clona 09:15
Regina inimilor

12:00 Îngeri păzitori 14:00
Complicea 15:00 Cununa de lacrimi
16:00 Tânăr şi Neliniştit 17:00 Clona
18:00 Regina inimilor 20:30 Îngeri
păzitori 22:00 Complicea 23:00 Terra
Nostra 00:00 Clona 01:00 Iubire ca în
filme

08:00 Pee-Wee:
Iarna care mi-a
schimbat viața 10:00
Umbre - din culise

10:30 Temple Grandin 12:20 Silicon
Valley 12:55 Cel mai bun meci al lui
Muhammad Ali 14:35 Profesoara de
engleză 16:10 Closer to the Moon
18:05 Paradisul spulberat 20:00 Cursă
explozivă 21:30 Sub acelaşi acoperiş

22:05 Umbre 22:55 Dom
Hemingway 00:10 Detectivii din
Louisiana 01:05 Detectivii din
Louisiana 02:00 Detectivii din
Louisiana 02:55 Detectivii din
Louisiana

07:00 Ştiri Sport.ro
10:00 Promotor
10:30 Ştiri Sport.ro
11:00 Ora exactă

în sport 13:00 Ştiri Sport.ro 14:00
Pimp my ride. Cel mai tare din parcare!
15:00 Fotbal: FA Cup 4th round 17:00
Ora exactă în sport 18:00 Ştiri Sport.ro
18:30 Marea Ţăcăneală 20:00
Spărgătorii de râs 21:00 Ştiri Sport.ro
21:10 Glory NY: Ghiţă Zgârie Nori:
Daniel Ghiţă - Brice Guidon 23:00
Punk'd. Ţeapa secolului! 00:00 Ştiri
Sport.ro 00:30 Wrestling WWE NXT
Next Generation

07:40 Cum se fabrică ?
08:10 Cum se fabrică
? 08:35 Maşini pe
alese 09:30 Cum se

fabrică diverse lucruri? 10:00 Cum se
fabrică diverse lucruri ? - Episoade
turbo 11:00 Licitaţia de containere
11:30 Licitaţia de containere 12:00
Vânătorii de licitaţii 12:30 Vânătorii
de licitaţii 13:00 Bagaje la licitaţie
13:30 Bagaje la licitaţie 14:00 Comori
arhitecturale recuperate 15:00
Artizanii lemnului 16:00 Căsuţe în
copaci 17:00 Tăietor de lemne în
Siberia 18:00 Cum se fabrică ? 18:30
Cum se fabrică ? 19:00 Căutătorul de
maşini clasice 19:30 Căutătorul de
maşini clasice 20:00 2 nebuni pe 4 roţi
21:00 Trenuri în Alaska 22:00 Viaţa la
capătul lumii 23:00 O pradă mortală
00:00 Eroii de lângă noi 01:00 Spaime
şi credinţe

Duminică

Ora 22.15 - Unicul
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Caută GNV în Carei şi Tăşnad!
- benzinăria MOL (Bulevardul 25 Oc-
tombrie)
- magazinele Ludy (cart. Mihai Viteazu şi
str. Căplenilor)
- magazinul Edex (Calea Armatei Române)

Cu toate că se vorbește
mult de marea evaziune fiscală, cu
sume colosale, mica evaziune fiscală
se menţine la cote alarmante.
Aproape că nu există magazin, în
special cele mici, de cartier, sau cele
de la ţară, care să elibereze bon fiscal
pentru marfa cumpărată. Acest do-
cument este eliberat doar dacă
clientul este „obraznic” și are „im-
pertinenţa” de a-l cere. Sunt cazuri
în care nici atunci nu este eliberat
bonul fiscal fiind scoase la înaintare
motive de genul: nu merge casa de
marcat sau tocmai s-a terminat rola
de hârtie. Deși i se spune mica eva-
ziune fiscală, cumulată, aproape că
atinge nivelul marii evaziuni. 

De-a lungul timpului, re-
prezentanţii Fiscului au luat o serie

de măsuri pentru a combate acest
fenomen, fiind organizate foarte
multe campanii de informare și pre-
venţie. Ultima dintre acestea este
extragerea bonurilor fiscale. Clien-
tul trebuie să păstreze bonurile fis-
cale de la cumpărăturile din
magazine și, în urma unei extrageri
de genul celei de la loterie, există po-
sibilitatea de a câștiga o sumă mare
de bani din partea Ministerului de
Finanţe. Prima extragere se pare că
va avea loc luna viitoare. Cu alte cu-
vinte, dacă sătmărenii nu cer bon
fiscal riscă să piardă marele premiu
oferit de Fisc. În acest fel, fiecare ce-
tăţean își va aduce aportul la com-
baterea micii evaziuni fiscale.
Pentru combaterea celei mari, tre-
buie luate măsuri mult mai drastice.

Mica evaziune fiscală 
încă înfloreşte

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 50%  șanse de precipitaţii

Maxima: 8°C         Minima: 2°C

Umiditate: 94% a

a

a

eurO 4,4935

uSD 3,9980

100 Forinţi 1,4428

Hoţ de bani,
prins de
poliţişti

Polițiștii din Berveni au
identificat joi o persoană bănuită
de comiterea unei infracțiuni de
furt. Din cercetările efectuate a
rezultat faptul că Francisc O., în
vârstă de 43 de ani, are  același
domiciliu cu partea vătămată, iar
în data de 21 ianuarie ar fi furat
din incinta locuinței, dintr-un
corp de mobilă,  suma de 1.000
lei. Prejudiciul a fost recuperat și
predat părții vătămate, Ileana O.
În cauză se efectuează cercetări
sub aspectul comiterii infracțiunii
de furt, bărbatul fiind cercetat  în
stare de libertate.  

Robert Marcus

În urma accidentului produs
miercuri dimineaţa, procu-
rorii sătmăreni au deschis un

dosar penal pe numele comisaru-
lui şef Florentin Vlad, actualul
şef al Inspectoratului de Poliţie
Judeţean (IPJ) Satu Mare, pen-
tru vătămare corporală din
culpă. Dosarul a fost preluat de
Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Oradea, iar restul cercetări-
lor vor făcute de procurorii oră-
deni.

Potrivit celor afirmate de
prim-procurorul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Satu Mare, Flo-
rin Betea, pe numele actualului șef
al Poliţiei sătmărene, comisarul șef
Florentin Vlad, a fost deschis un
dosar penal pentru vătămare cor-
porală din culpă, în urma acciden-
tului produs de acesta în dimineaţa
zilei de miercuri în municipiul
Satu Mare. Dosarul respectiv a fost
preluat de procurorii de la Parche-
tul de pe lângă Curtea de Apel
Oradea. „Având în vedere că cel
cercetat are calitate de organ al po-
liţiei judiciare, dosarul întocmit pe
numele lui Florentin Vlad a fost
preluat de Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Oradea, potrivit
procedurilor în vigoare. Dosarul
penal a fost înregistrat la Satu

Mare, însă cercetările vor fi conti-
nuate de procurorii acestui par-
chet. Pentru alte informaţii în
legătură cu acest caz trebuie con-
tactată instituţia respectivă”, a pre-
cizat prim-procurorul de pe lângă
Judecătoria Satu Mare, Florin
Betea.

Reamintim faptul că șeful
Inspectoratului de Poliţie al Jude-
ţului Satu Mare, comisarul șef Flo-
rentin Vlad, a provocat miercuri
dimineaţă un accident pe Bulevar-
dul Vasile Lucaciu din municipiul
Satu Mare. Aflându-se la volanul
unui jeep marca Ssang Yong, comi-

sarul șef Florentin Vlad a lovit un
sătmărean în vârstă de 74 de ani,
care s-a ales cu fracturarea unui
braţ. Accidentul s-a produs în jurul
orei 9.00. Potrivit unor surse, săt-
măreanul s-ar fi aflat pe trecerea de
pietoni în momentul în care a fost
acroșat de jeepul condus de șeful
IPJ Satu Mare.

Cu toate că pe buletinele
de presă remise de IPJ sunt trecute
toate accidentele de circulaţie, cel
produs de Florentin Vlad a fost
trecut sub tăcere, existând astfel
suspiciuni că s-a încercat mușama-
lizarea acestui caz. 

şeful Poliţiei sătmărene, cercetat
de procurorii orădeni
8 Dosarul penal al comisarului șef Florentin Vlad a fost
preluat de Parchetul Curţii de Apel Oradea
Petre Silvăşanu

Din cauza faptului că nu
reușesc să fluidizeze traficul, în spe-
cial în zonele foarte aglomerate ale
municipiului Satu Mare, poliţiștii
sătmăreni au găsit o altă variantă de
a face acest lucru. Au ieșit pe teren
și au suspendat permise de condu-
cere pe bandă rulantă. Doar în cur-
sul acestei săptămâni, poliţiștii
rutieri au lăsat fără permis peste 50
de șoferi sătmăreni. Astfel, dumi-
nică au fost suspendate patru per-
mise, luni zece, marţi 12, miercuri
11 iar joi 15, potrivit comunicatelor
de presă remise de Inspectoratul de
Poliţie Judeţean.

Marea majoritate a acestor
permise au fost suspendate pentru
nerespectarea regimului de viteză,
dar și pentru neacordarea priorităţii
de trecere, pentru efectuarea unor
depășiri neregulamentare sau pen-
tru consum de băuturi alcoolice. 

Nu este un secret pentru
nimeni că drumurile din judeţ au
fost înţesate, în această perioadă, de
poliţiști. Patrulele de poliţie au
putut fi văzute aproape peste tot
stând la pândă, în special în zona
trecerilor de pietoni foarte aglome-
rate.

Robert Marcus

Un tânăr de 26 de ani din
Satu Mare s-a ales cu dosar penal
după ce a încercat să aducă în țară
aproape 1.000 de pachete de țigări de
contrabandă de proveniență
ucraineană pe care le-a ascuns în mai
multe recipiente din plastic. 

Existând suspiciuni că
transportă ţigări de provenienţă
ucraineană oamenii legii au decis să
controleze amănunţit mașina aces-
tuia. După ce şoferul a parcat maşina
în zona destinată controlului, acesta,
crezând că nu este observat, a arun-
cat peste gardul perimetral două re-
cipiente din plastic în care se aflau
ţigări.În continuare, polițiștii au ridi-
cat recipientele în care erau 500 de

pachete ţigări şi s-a trecut la con-
trolul amănunţit asupra maşinii, în
care au mai fost descoperite 450 pa-
chete ţigări. Șoferul a declarat că l-a
rugat un cetăţean să i le treacă prin
punct, urmând să primească şi el o
parte din presupusa marfă.

Drept urmare, sătmăreanul
a fost sancţionat contravenţional cu
amendă în valoare de 5.000 lei,
ţigările în valoare de aproximativ
4.300 lei au fost ridicate în vederea
confiscării. Autoturismul în cauză a
fost reţinut de către autoritatea
vamală până la plata amenzii iar pe
numele tânărului a fost întocmit
dosar penal. 

Florin Dura

TRANSFER. Procurorii orădeni vor continua cercetările în cazul 
accidentului produs de Florentin Vlad

Permise suspendate pe bandă 
rulantă

Ţigări de contrabandă, descoperite
în maşina unui sătmărean
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