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După Micro 16, a venit şi
rândul celorlalte cartiere
din Sătmar să fie curăţate

de cocioabele pe care unii le numesc
garaje, alţii construcţii ilegale. Şi ca
să dovedească faptul că nu este doar
o vorbă în vânt, începând de luni,
conducerea Primăriei Satu Mare îi
va soma pe cei care deţin aceste ga-
raje ilegale să şi le dărâme singuri. Va
mai urma o nouă rundă de somaţii
la jumătatea lunii februarie după
care, începând cu data de 1 martie,
garajele ilegale din Micro 17, Car-
paţi I, Carpaţi II, Soarelui şi Micro
15 vor fi făcute una cu pământul de
reprezentanţii Primăriei, după care
cei care le deţin vor primi o fru-
moasă factură reprezentând contra-
valoarea acestei munci.

Şi pentru a ne face o idee
ce reprezintă aceste garaje, care
ocupă spaţiul a câte două locuri de
parcare, în urbea de pe Someş mai
sunt în picioare peste 3.400 de astfel
de construcţii ilegale. Şi asta în con-
diţiile în care alţii nu au unde să-şi
lase maşina peste noapte. Cele mai
multe, aproape o mie, se află în car-
tierul Micro 17. Pe lângă faptul că
arată ca naiba din punct de vedere
estetic, pentru că fiecare şi-a ridicat
garajul după cum l-a tăiat capul,
multe dintre acestea sunt folosite
doar ca depozit. 

continuare în pagina 2
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DeVIANT
Codul Rutier,

călcat în 
picioare de
un poliţist

Complicele Băbăşan
la nevoie se cunoaşte
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etapa a 14-a a Diviziei A
1 programează un meci interesant,
între două vecine de clasament,
Medicina Tg. Mureş, locul şase, şi
CSM Satu Mare, locul şapte, dar
cu o diferenţă de opt puncte între
cele două.

După antrenamentul de
ieri, 12 voleibaliste de la CSM au
pornit la drum alături de
antrenorul Adrian Pricop. Partida

este programată azi la ora 18.00,
iar în dimineaţa meciului,
voleibalistele noastre vor efectua
un antrenament pentru a se
obişnui cu sala.

În confruntarea din tur,
de la sala ecaterina Both, Tg.
Mureş s-a impus cu 3-1 la seturi,
dar CSM nu s-a putut baza atunci
pe Alexis Mathews. 

SPORT - pag. 10-11

VOLeI
Să luăm un punct de la Medicina!

În scurt timp, la Negreşti
Oaş va fi înfiinţat Serviciul Public de
Asistenţă Socială care va funcţiona în
subordinea primarului oraşului. Înfi-
inţarea şi modul de organizare a aces-
tui serviciu au fost aprobate în şedinţa
de ieri de consilierii locali. Tot cu
această ocazie, aleşii negreşteni au mai
aprobat reţeaua şcolară, organigrama
şi statul de funcţii a autorităţii publice
locale, acordarea unor locuinţe ANL

sau documentaţiile tehnico-econo-
mice pentru unele investiţii în oraş.

Potrivit explicaţiilor oferite
de şeful Serviciului Autorităţii Pu-
blice Locale a oraşului Negreşti Oaş,
Irina Grigoraş, Serviciul Public de
Asistenţă Socială (SPAS) Negreşti
Oaş va funcţiona ca serviciu public
fără personalitate juridică în subordi-
nea primarului. 
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Primăria Negreşti Oaş va avea
Serviciu de Asistenţă Socială

Contrabandiştii careieni,
uşuraţi de 250 mii lei

pag. 5

Hidrologii au emis o
avertizare cod galben pe râuri din
judeţele Satu Mare, Caraş-Sev-
erin, Timiş, Mehedinţi, Gorj,
Hunedoara, Dolj, Argeş,
Dâmboviţa, Giurgiu şi Ilfov,
unde până în această seară se pot
produce inundaţii locale. Averti-
zarea cod galben de inundaţii a
fost emisă şi pentru râurile din

bazinul hidrografic Tur. De
asemenea, judeţele Satu Mare,
Maramureş, Sălaj, Cluj, Bihor,
Alba, Hunedoara, Arad, Timiş,
Caraş-Severin, Mehedinţi, Gorj,
Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Pra-
hova, Braşov şi Sibiu sunt sub
avertizare cod galben de ploaie,
ninsoare şi vânt în aceeaşi
perioadă de timp.

Cod galben de inundaţii 
şi vânt în judeţ
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CliNiCA
SfâNtUl ANtON

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este
Sâmbătă, 31 ianuarie 2015

ziua 31 a anului

Legăturile de prietenie sunt mai
strânse decât cele de sânge sau de
familie.

(Giovanni Boccaccio)

Soarele răsare la 7 şi 36 minute,
apune la 17 şi 23 minute. 

Urgenţe stomatologice

Sâmbătă
Ortodox - Sf. Doctori fără de
arginţi Chir şi Ioan;
Romano – catolic - Ss. Ioan
Bosco, pr.
Greco – catolic - Sf. m. Chir şi
Ioan, doctori fără plată;

Duminică
Ortodox - Înainteprăznuirea
Întâmpinării Domnului; 
Romano – catolic - † Duminica
a 4-a de peste an Sf. Veridiana, fc.
Greco – catolic - Duminica 33
dR. Sf. m. Trifon.

2010 - Avatar devine primul
film cu încasări de peste 2
miliarde de dolari la nivel
mondial.

REPERE CULTURALE

TEODOR CURPAŞ

Aruncând doar o privire
asupra întregii activităţi profesionale
şi asupra întregii opere a prof. dr. Ovi-
diu Pop, de la Colegiul Naţional
„Mihai Eminescu”, se detaşează clar,
prin vizibilitate şi coerenţă programa-
tică, scrierile de specialitate şi nu
numai. Trăsătura caracteristică a lui
Ovidiu Pop pare a fi tenacitatea, con-
secvenţa cu sine, făcând din creaţia sa
o problemă de viaţă şi un adevărat ri-
tual supravieţuitor în raport cu provo-
cările şi ispitele, tot mai numeroase, ale
derizoriului cotidian. 

Am urmărit într-o emisiune
televizată la Nord Vest TV, sub gene-
ricul „Oameni şi Fapte”, atitudinea lui
Ovidiu Pop şi am constatat o anumită
simetrie şi ritmicitate în succesiunea
apariţiei celor peste 20 de volume ale
sale, având în faţa camerelor de luat ve-

deri scrieri de matematică, de strictă
specialitate, cu o serie de colaborări ale
oamenilor de primă mărime în mate-
matică, altele adresate direct elevilor,
participărilor la olimpiadele de mate-
matică, dar m-au impresionat „Caie-
tele eminescienilor sătmăreni”. Cred
că Ovidiu Pop are aceeaşi mândrie ca
directorul Ioan Pop, adică o activitate
într-o unitate şcolară, prima din ţară
care a primit numele lui Mihai Emi-
nescu. El, profesorul Ovidiu Pop, a
iniţiat aceste „Caiete”, colaborând cu
diverşi autori, la unul din ele fiind sin-
gur autor chiar Ovidiu, ele ajungând
până la al şaselea număr. Toate acestea
fiind tipărite cu ajutorul lui Aurel Pop,
directorul Editurii „Citadela”. Multe
cuvinte frumoase la adresa acestui edi-
tor din partea lui Ovidiu şi a noastră,
dar şi la adresa autorilor celor şase vo-
lume, documentate, pline de cercetare
ştiinţifică, pline de adevăruri legate de
această şcoală românească. 

Al şaselea volum, semnat de
Marius Horşia, este dedicat lui Petru
Bran, un studiu presărat cu anexe, cu
documente importante, vechi şi noi,
cu activitatea de catedră, cea didactică,
ştiinţifică, culturală a ilustrului dascăl
sătmărean, care a slujit cu credinţă în
Liceul „Mihai Eminescu”. Aflăm lu-
cruri interesante despre întreaga fami-
lie a lui Petru Bran. Toate acestea, prin
strădania autorului Marius Horşia,
profesor de istorie, care a reuşit să re-
pereze, bazându-se pe date structurate
de Matei Ulmeanu, Lucia Munteanu,
Elena Ştefaniade, Tatiana Bran, Mihai
Sabău sau Radu Ulmeanu. Toate sunt
aşezate sub ordinea cercetării, a docu-
mentării, chiar şi trista evocare a sfâr-

şitului ilustrului profesor Petru Bran.
Rămâne, aşadar, Petru Bran un exem-
plu de dăruire care, prin eforturi neîn-
tâlnite şi jertfă şi curaj, a susţinut
idealurile unităţii naţionale. Toate
acestea fac din Petru Bran un înaintaş
al moştenirii spirituale ce intră, alături
de alţi eminescieni, în tezaurul intelec-
tual al acestei renumite şcoli, care azi
se numeşte Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu”. 

Şi iată că în acest liceu tradi-
ţia şi toate momentele semnificative
sunt evocate adunându-se la suprafaţă
valorile acestei şcoli de-a lungul exis-
tenţei sale. Îmi spunea Ovidiu Pop,
arătându-mi o listă de astfel de oa-
meni, ce se întindea până la cifra 200.
„Ce frumos!”. De fapt aici, în această
şcoală etalon, astfel de aniversări au
fost frecvente, când Liceul „Mihai
Eminescu” era condus de profesorul
Gheorghe Cozma, care şi azi este pre-
zent , cu emoţii, alături de distinsa
profesoară Rozalia Cozma. Aceste
aniversări le-a continuat şi directorul
de apoi prof.dr. Gheorghe Miclăuş,
când s-a publicat şi prima monografie
(Lucia Munteanu şi dr. Aurel Soco-
lan). Totuşi, începând cu 2009, clădi-
rea a început să-şi reia faţada ei
adevărată şi în câţiva ani a devenit o
„bijuterie” dar fără a neglija frumoa-
sele tradiţii ale şcolii, ci din contră,
prin a le amplifica. Sigur, de-a lungul
anilor, această unitate şcolară a avut
parte de conducători minunaţi, oa-
meni cunoscători ai artei de a con-
duce, care au cunoscut doar mersul
ascendent al şcolii. Îi amintesc pe pro-
fesorii Dan Maiorescu, Ioan Boţ, Ni-
colae Mateian, Liviu Rotaru, Viorel

Solschi, Nicoleta Cherecheş. Toţi
aceştia au ştiut şi ştiu să respecte me-
moria marilor personalităţi ce s-au pe-
rindat în acest liceu, în acest oraş, în
acest judeţ. Au ştiut să facă în aşa fel,
încât ţara să afle de ei, de figurile lor
emblematice. Să ne aducem aminte
de profesorul Petre Mecea (Dumne-
zeu să-l odihnească în pacea Sa), o
personalitate de excepţie în tot ceea
ce înseamnă viaţa culturală, ştiinţifică
şi socială a judeţului nostru. Sigur, un
om ca Petre Mecea, alături de Ioan
Gavrilaş, de Ion Vădan, ar merita cel
puţin încă o stradă să le poarte nu-
mele sau o placă comemorativă pe in-
stituţiile în care au lucrat.

Mă opresc, în final, asupra
prof. dr. Ovidiu Pop, eroul multor ac-
tivităţi, iubitor de acest lăcaş de şti-
inţă, pe care l-a absolvit cu succes, cu
totul aparte, şi a ajuns să fie dascăl aici.
Este Ovidiu Pop, prin norocul de a se
naşte într-o familie în care educaţia a
fost pe primul plan, un ambiţios, un
om harnic, conştient de menirea sa,
tenace, modest, şi cu trăsături sufle-
teşti puternice. Trăsătura sa de carac-
ter rămâne bunul simţ. Vrea, prin tot
ceea ce face, gândeşte şi doreşte, ca
oraşul Satu Mare să se transforme în
bine, să crească valoric, să iasă în evi-
denţă prin condiţii asemănătoare cu
centrele culturale ale Europei, dar şi
prin bunăstare. Nu-i mulţumit cu
ce-i în jur, dar nici cu el. Doreşte
mereu mai mult şi mai bine. Doreşte
ca valorile să fie apreciate la timpul
lor, adică în viaţă. Doreşte linişte şi
pace. Doreşte muncă multă şi cin-
stită. Felicitări, Ovidiu Pop, pentru
tot ceea ce faci!
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Astfel, cel care are un
asemenea garaj, nu numai că
ocupă spaţiul pe care este con-
struit ilegal, dar, cum nu-şi poate
introduce maşina înăuntru, mai
ocupă şi un alt loc de parcare. Şi
asta doar pentru că a fost şi se
consideră şi în continuare un soi
de şmecher.

Situaţia se schimbă
încet, iar şmecherii cu garaje, de
care părea că nimeni nu se va
atinge, îşi vor parca maşinile în
acelaşi loc cu prostimea, în par-
cări frumos organizate şi lumi-
nate, aşa cum vedem că se
întâmplă în Micro 16. Suntem
ferm convinşi că în Micro 17 sau

în Carpaţi I sau II vor fi mulţi
proprietari care vor face ca toţi
dracii să nu li se dărâme garajele,
însă odată început tăvălugul de-
molărilor nu vor mai avea ce
face. Primăria este hotărâtă să în-
ceapă curăţenia. După cum spu-
nea în una din zilele trecute
primarul Dorel Coica: „Prefer să
mă înjure o mie de cetăţeni şi să-
mi mulţumească zece mii”. Cei
din cartierele mai sus amintite,
bineînţeles cu excepţia celor care
le deţin, abia aşteaptă să scape
odată de aceste garaje. Nu tre-
buie să mai aştepte mult. Dacă
lucrurile merg bine, în vară vor
avea locuri de parcare berechet. 

Începe curăţenia
urmare din pagina 1

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

Prof.dr. Ovidiu Pop şi Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

SÂMBĂTĂ
LUMEA COPIILOR
Pentru toţi copiii din Satu Mare
sâmbătă de la ora 9 cea mai colo-
rată şi cea mai iubită emisiune
pentru cei mici.În cadrul emisiu-
nii o vom cunoaşte pe Filomena
în rolul de mămică, copii de la
grădiniţa numărul 9 ne vor în-
văţa limba germană... plus alte
multe, multe surprize. Vino ală-
turi de puiul tău în Lumea copii-
lor!

NVdem LA TV
Sâmbată de la ora 20:00 vedem
ce aleg invitatii mei... un playboy
sau o persoană care ştie tehnicile
de supravieţuire..asta în idea în
care rămân pe o insulă pustie.
Ştiaţi că avem un aşa sătmărean
talentat? Vă invit să îl cunoaşteţi
pe Marian Buzilă, tot atunci o
vom cunoaşte pe Aniela Tegzes
hair stylist..din mâinile ei ies
cele mai reuşite nuanţe de blond.

DUMINICĂ
GLASUL BISERICII
Azi, la ora 17:00, vă dăm întâl-
nire tuturor creştinilor cu un
preot ataşat localităţii Culciu
Mare. Vom vedea din gândurile
sale, din sentimentele şi preocu-
pările acestuia, toate menite să
slujească credincioşilor. Aşadar,
preotul Călin Palfi - la dispoziţia
dumneavoastră !

CALEIDOSCOP DIN OAŞ
În scurt timp, la Negreşti Oaş va fi
înfiinţat Serviciul Public de
Asistenţă Socială care va funcţiona
în subordinea primarului oraşului.
Înfiinţarea şi modul de organizare a
acestui serviciu a fost aprobat în
şedinţa de vineri de consilierii locali
negreşteni. În cadrul emisiunii
CALEIDOSCOP DIN OAŞ
difuzată mâine, de la ora 18.00, pe
NORD VEST TV, veţi putea
urmării şedinţa în care a fost
aprobată înfiinţarea acestui serviciu.
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Complicele Băbăşan la nevoie se cunoaşte
8Potrivit Ziar de Cluj, Sergiu Băbăşan s-a aflat împreună cu Răzvan Micul în Buzău când acesta a fost prins
de poliţişti că s-a dat agent guvernamental

Potrivit celor relatate de
publicaţia Ziar de Cluj, com-
plicele ţeparului sătmărean

Răzvan Micul, reținut de polițiștii
din Buzău, este chiar bunul său amic
Sergiu Băbășan. Politicianul
sătmărean s-a dat în fața mai multor
primari din Buzău drept reprezen-
tant al Corpului de Control al Gu-
vernului, iar după ce i-a amenințat
le-a cerut să încheie contracte cu
firma asociatului său, Răzvan Micul,
pentru implementarea unui așa-zis
sistem informatic unitar de recuper-
are a creanţelor bugetare, în care se
prevedea plata a 600 de dolari anual
pentru aceste servicii. Sătmăreanul
Răzvan Micul a fost eliberat vineri
sub control judiciar, alături de cei doi
complici, potrivit unor surse IPJ
Buzău, citate de Ziar de Cluj. Con-
form sursei citate, cei doi escroci cu
care Răzvan Micul a ameninţat și es-
crocat mai mulți primari din Buzău
sunt un avocat, Adrian Pascale, și
politicianul Sergiu Băbășan din Satu
Mare. Contactat telefonic, avocatul
Adrian Pascale nu a dorit să
răspundă la întrebările jurnaliștilor
de la Ziar de Cluj.

Cei trei “agenţi 
guvernamentali”

Răzvan Micul a fost săltat de
polițiștii din Buzău, după ce s-a dat in-
spector al Corpului de Control al Gu-
vernului și a amenințat mai mulți
primari. Răzvan Micul a fost prins în
flagrant și, alături de cei doi complici,
Sergiu Băbăşan, respectiv avocatul
Adrian Pascale, a încercat să fugă cu
mașina sa, însă a fost dat în urmărire și
a fost reținut miercuri seara.

Potrivit polițiștilor buzoieni,
în luna ianuarie, Răzvan Micul, Sergiu

Băbăşan şi Adrian Pascale ar fi contac-
tat telefonic reprezentanţii mai multor
instituţii publice de pe raza judeţului
Buzău şi s-ar fi prezentat ca
funcţionari publici cu atribuţii de con-
trol, spunându-le că vor fi controlaţi şi
ajutaţi pentru implementarea unui
program pentru recuperarea mai bună
a creanţelor bugetare. Ulterior,
bărbaţii s-ar fi prezentat la sediile
instituţiilor şi ar fi purtat discuţii cu
reprezentanţii acestora, se arată într-
un comunicat de presă al Inspectorat-
ului General al Poliţiei.

Polițiștii au întocmit dosare
penale pe numele celor trei escroci,
care au fost eliberaţi sub control judi-
ciar.

Micul s-a dat agent gu-
vernamental şi în Cluj

Scandalul legat de firma
Programul pentru Eficienţă Fiscală şi
Disciplină Bugetară SRL din Bucu-
reşti a izbucnit în judeţul Cluj, după
ce nouă primari au reclamat la Institu-
ţia Prefectului Cluj modul ordinar în

care au fost ţepuiţi de Răzvan Micul şi
complicii acestuia, care s-au dat agenţi
guvernamentali.

Primarii din comunele Iclod,
Corneşti, Bonţida, Borşa, Jucu, Alu-
niş, Bobâlna, Vultureni, Dăbâca au
fost contactaţi telefonic, cu număr as-
cuns, de către o persoană care pretin-
dea că sună din partea Guvernului
României, de la Ministerul de Finanţe,
din cadrul “Programul de eficienţă fis-
cală şi disciplină bugetară” şi care îi
anunţa pe primari că a doua zi ur-
mează să fie efectuat un control din
partea “Programului de eficienţă fis-
cală şi disciplină bugetară” referitor la
modalitatea de colectare a debitelor,
arată publicaţia Ziar de Cluj.

Cu aroganţă, primarii erau
luaţi la trei păzeşte şi certaţi de către
falşii reprezentanţi guvernamentali
despre modul de colectare a creanţelor
bugetare de către angajaţii primăriilor.
Proferând ameninţări despre sesizări
ale Curţii de Conturi pe care escrocii
ar fi urmat să le facă, ameninţând cu
închisoarea sau cu plângeri penale îm-
potriva primarilor, ţeparii le băgau sub
nas acestora un proces-verbal de im-
plementare a programului de eficienţă
fiscală şi disciplină bugetară.

Poliţia sătmăreană, 
neinteresată de ţepari

În cadrul unui adevărat serial
de anchete, Gazeta de Nord-Vest a

reuşit să creioneze metodele prin care
gruparea sătmărenilor Sergiu Băbăşan
şi Răzvan Micul a prejudiciat bugetul
de stat, dar şi sute de primării din în-
treaga ţară. Cei doi sătmăreni n-au
avut niciun fel de scrupule în a scăpa
de datoriile la bugetul de stat, cesio-
nându-le unor firme de tip off-shore.
De asemenea, cei doi sătmăreni n-au
avut niciun fel de scrupule când au în-
şelat sute de primari din ţară, ba
dându-se agenţi guvernamentali, ba
reprezentanţi ai unor consilii jude-
ţene. Când aceste metode n-au dat
roade, au apelat chiar şi la tinere sexy
pentru a distrage atenţia primarilor de
la clauzele oneroase, trecute în con-
tract cu litere extrem de mici. De ase-
menea, cei doi n-au avut scrupule nici
atunci când au solicitat penalităţi de
întârziere de 1% pe zi, mai mari decât
cele solicitate de cei mai veroşi cămă-
tari.

Deşi au existat mai multe
primării din judeţul nostru înşelate de
cuplul Micul- Băbăşan, Inspectoratul
de Poliţie al Judeţului (IPJ) Satu Mare
nu s-a arătat interesat de dezvăluirile
prezentate de Gazeta de Nord-Vest.
Rezultă că escrocheriile comise de
Micul şi Băbăşan ori nu i-au intere-
sat pe poliţiştii sătmăreni, ori cei doi
ţepari se bucură de protecţii. Acest
dezinteres dubios ar putea constitui
un motiv serios pentru demiterea con-
ducerii interimare a IPJ Satu Mare.

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

MĂSURĂ. Cei doi escroci sătmăreni au ajuns sub control judiciar
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Depozitul ecologic de la Doba, unic la
nivel naţional
8Depozitul ecologic din judeţul nostru este singurul din România care deţine o licenţă clasa I

Serviciul Public de Adminis-
trare a Sistemului Integrat de
Management al Deşeurilor

(SPASIMD) Satu Mare, care admi-
nistrează depozitul ecologic de la
Doba, este singurul serviciu de
profil din ţară care deţine o licenţă
clasa I. Anunţul a fost făcut ieri de
către directorul Claudiu Ardelean,
care a mai precizat că serviciul pe
care îl reprezintă practică şi cele
mai mici preţuri din nord-vestul
ţării. Cu toate acestea, SPASIMD
a reuşit performanţa să se autofi-
nanţeze, realizând şi o serie de in-
vestiţii. 

Preţuri mici, venituri
mai mari

Directorul SPASIMD
Satu Mare, Claudiu Ardelean, a pre-
cizat ieri că s-a reuşit creşterea veni-
turilor proprii în ultimii ani.
Concret, dacă în 2012 s-au încasat
3.692.633 lei, în 2013 s-au încasat
3.530.723 lei, pentru ca în 2014 să
intre în conturile serviciului suma de
3.875.854 lei. Şi asta în condiţiile în
care SPASIMD practică cele mai
mici preţuri din nord-vestul Româ-
niei. „Aceste venituri acoperă în to-
talitate activitatea noastră. Mai
mult, facem şi investiţii. Practic, ne
autofinanţăm. Noi nu beneficiem şi
nu avem nevoie de subvenţii de la
Consiliul Judeţean sau de la Guvern.
Comparativ cu alţii, noi avem cele
mai mici preţuri. De exemplu, faţă
de Bihor, noi avem preţuri mai mici
cu 40%”, a spus Claudiu Ardelean.  

Investiţii realizate în
proporţie de 100%

Claudiu Ardelean a decla-
rat că s-a reuşit realizarea întregului
plan de investiţii pe anul trecut.
„Menţinerea finanţării SPASIMD
Satu Mare integral din venituri pro-
prii -  obiectiv realizat 100%. Proiec-
tarea sistemului de colectare a
gazului - obiectiv realizat 100%.

Execuţia puţurilor de gaz - obiectiv
realizat 100%. Aparatură laborator
-  obiectiv realizat 100%. Amenajare
spaţiu laborator conform ISO
17025 - obiectiv realizat 100%. De-
bitmetru ape uzate DN 110 - obiec-
tiv realizat 100%. Sistem integrat de
benzi la staţia de sortare - obiectiv
realizat 100%”, a mai spus Claudiu
Ardelean. 

CJ menţine 
preţurile mici

Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, a precizat că
nu s-a dorit externalizarea servicii-
lor de la staţia ecologică de la Doba
tocmai pentru ca preţurile să fie ţi-
nute sub control, la un nivel cât mai
mic posibil. Fapt care plasează jude-
ţul Satu Mare pe primele locuri la
nivel naţional la acest aspect.

„Groapa ecologică este un serviciu
foarte important pentru noi, pentru
judeţ şi pentru locuitorii judeţului
Satu Mare. Prin faptul că judeţul şi-
a asumat gestionarea acestei gropi
ecologice cred că vom fi şi unicii
care vor gestiona ca instituţie acest
domeniu. Noi am ţinut foarte mult
la acest lucru pentru că astfel putem
să ţinem sub control preţurile. Vă
daţi seama că dacă ar creşte preţul de
depozitare ce ar fi, căci dacă ar veni
un agent economic ar intenţiona să
îşi optimizeze profitul. Cred că vom
rămâne singurii la nivel de ţară, pen-
tru că celelalte judeţe îşi externali-
zează aceste servicii. Noi am
încercat să asigurăm sătmărenilor
un preţ stabil la colectarea deşeuri-
lor. Pentru că dacă ar creşte preţul la
depozitare ar creşte şi preţul la co-
lectare de la cetăţeni”, a spus Adrian
Ştef.

Prelucrarea şi valorifi-
carea deşeurilor

Adrian Ştef a precizat că
se intenţionează valorificarea deş-
eurilor sub diferite forme, astfel
încât se reduce şi cantitatea de
deşeuri depozitate şi creşte durata
de viaţă a celulei de depozitare.
„Noi va trebui să încercăm să re-
ducem şi cantitatea de deşeuri pe
care vom încerca să le depozităm.
Avem câteva variante de proiecte.
Vrem să găsim o variantă în care
să consumăm deşeul. Era o va-
riantă în care se propunea arderea
lor şi să produci energie. O altă
variantă în care să producem nişte
cărbuni pentru a-i putea arde în
termocentrale. Încercăm să cău-
tăm variante prin care volumul
deşeurilor să scadă”, a declarat
preşedintele CJ. 

Se închid definitiv
gropile neecologice

Adrian Ştef a mai spus că
se vor aloca fonduri guvernamen-
tale pentru închiderea definitivă a
gropilor neecologice de la Ne-
greşti, Tăşnad, Carei şi Satu Mare.
„Vom primi alocare financiară
pentru închiderea gropilor neeco-
logice de la Negreşti, Carei şi Tăş-
nad, unde suntem destul de
avansaţi. Vom primi de la Ministe-
rul Mediului circa şase milioane
de lei ca să putem continua închi-
derea gropilor. Lucrarea este mai
mare la Satu Mare, dar este por-
nită şi aici închiderea gropilor.
Acestea sunt problemele care ne-
au rămas. De fapt, din 2010 nu
mai depozităm deloc deşeuri în
gropile neecologice”, a conchis
preşedintele CJ. 

CIPRIAN BÂTEA

SUCCES. Consiliul Judeţean reuşeşte să gestioneze problema depozitării deşeurilor

Reţeta învăţământului
dual s-a dovedit una de succes la
Liceul Tehnologic „Simion Bărnu-
ţiu” din Carei, instituţie subordo-
nată Consiliului Judeţean. Şi asta
pentru că numărul elevilor care
frecventează cursurile Liceului
Tehnologic „Simion Bărnuțiu”
din Carei a înregistrat un trend
crescător în ultimii ani. Mai mult,
majoritatea tinerilor care au urmat
cursurile instituţiei de învăţământ
şi-au găsit un loc de muncă. 

Rezultate concrete
Potrivit celor declarate de

directorul Liceului Tehnologic
„Simion Bărnuţiu” Carei, Gindele
Emerich, numărul elevilor a înre-
gistrat o creştere evidentă în ulti-

mii ani. Astfel, dacă în 2012 liceul
avea 553 de elevi, numărul aces-
tora a crescut în anul şcolar 2014-
2015 la 621. Mai mult, Gindele
Emerich a precizat că numărul ele-
vilor va depăşi pragul de 700 în
anul şcolar următor.  „Toate aces-
tea demonstrează interesul tineri-
lor pentru învățământul dual,
pentru a-şi însuşi o meserie. Anul
trecut am avut prima generaţie
care a terminat cursurile învăţă-
mântului dual, şi 85% dintre elevi
şi-au găsit un loc de muncă, în spe-
cial la unităţile economice unde au
fost în practică”, a declarat Gindele
Emerich.

Un model de succes
Preşedintele Consiliului

Judeţean, Adrian Ştef, a precizat
că succesul se datorează corelării
cu ceea ce se cere pe piaţa forţei de
muncă. „În această chestiune a în-
văţământului dual dorim cu ade-
vărat să facem faţă solicitării pieţei
forţei de muncă. Trebuie să ne
pregătim în permanenţă cu ce
oferim, cu ce scoatem de pe băn-
cile şcolii. Trebuie previzionat cu
ce solicitări vor fi din partea
agenţilor economici. Trebuie să
avem o situaţie clară cu ce se în-
tâmplă acum şi cu ce se va întâm-
pla peste trei sau patru ani. Acest
lucru începem să îl corelăm cât
mai bine cu Inspectoratul Şcolar
şi cu piaţa muncii. Nu mai putem
face clase pentru profesori, ci tre-
buie să facem clase pentru piaţă.

În trecut se mai creau clase pen-
tru profesori ca să se poată face
catedrele. Este o realitate!

Elevii pe care îi pregătim

acum poţi să îi trimiţi deja la
locul de muncă”, a spus Adrian
Ştef. 

Ciprian Bâtea

Învăţământul dual, tot mai căutat de tineri
8Majoritatea elevilor care au frecventat cursurile Liceului Tehnologic „Simion Bărnuţiu” Carei şi-au găsit un loc de muncă
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DIICOT a confiscat 250.000 lei de la
contrabandiştii careieni
8Şase dintre aceştia au fost duşi în faţa instanţei cu propunere de arestare preventivă

Din cei 20 de careieni acuzaţi
de contrabandă de ţigări,
care au fost audiaţi la DI-

ICOT Satu Mare, 16 au fost reţinuţi,
şase dintre ei fiind prezentaţi ieri
magistraţilor Tribunalului Satu
Mare în vederea emiterii de mandate
de arestare. Cei 16 sunt acuzaţi că fac
parte dintr-un grup infracţional or-
ganizat, care aducea ţigări ucrainene
din Ungaria pe care le comercializau
în zona municipiului Carei. DII-
COT a confiscat 829 de cartuşe de
ţigări şi suma de 247.000 lei, 143.000
forinţi şi 1.600 euro.

Tona se ascunde 
după fustele soţiei

Ieri, în jurul orei 12.00, în
zona Tribunalului Satu Mare se
strânseseră peste 20 de aparţinători ai
celor şase contrabandişti prezentaţi
instanţei în vederea emiterii de man-
date de arestare. Cel mai vocal dintre
toţi era cel suspectat de anchetatori că
ar fi liderul întregii grupări. Este
vorba de Andrei Lakatos, zis Tona,
care a făcut puşcărie pentru trafic de
migranţi şi apoi pentru şantaj. Cu
tupeu de borfaş, acesta şi-a permis să-
l ameninţe pe directorul Gazetei de
Nord-Vest, Szasz Lorand, chiar în faţa
Tribunalului. Susţinut de câţiva ţigani
din Carei, probabil locotenenţi şi
cărăuşi de-ai săi, Lakatos l-a
ameninţat pe jurnalist că îi va scoate
ochii şi îi va rupe picioarele.

Apoi Lakatos a început să se
declare nevinovat, deşi toată lumea ştie
că se ascunde după fustele soţiei sale.
Tona a început să strige că, atâta vreme
cât a fost audiat, dar nu a fost reţinut
de procurorii DIICOT, este nevino-
vat. Acesta a mai afirmat că este un om
de afaceri onorabil cu cetăţenie ungară
şi cu domiciliul în Ungaria, care

lucrează cu o primărie, pe care n-a mai
nominalizat-o. În culmea tupeului, a
afirmat că nu ştie în ce afaceri de
contrabandă este implicată soţia sa,
susţinând că s-a despărţit de ea. Însă n-
a mai explicat ce căuta în faţa Tri-
bunalului, comportându-se ca şi o
căpetenie, dacă tot nu mai are nimic
de împărţit cu soţia sa.

Şase contrabandişti
propuşi pentru arestare

În jurul orei 13.00, au fost
aduşi într-o dubă cei şase careieni
reţinuţi pentru contrabandă. Este vorba
de Csaba Ferenc Bathori, Cristian
Ovidiu Enăceanu, Ferenc Kunkli, An-
drei Bani, Aranka Bogdan şi Ileana
Lakatos, soţia lui Tona. Aparţinătorii
lor s-au strâns buluc la intrarea în Tri-
bunal, încercând să-i încurajeze. După
mai multe ore de audieri şi deliberări,
Tribunalul Satu Mare a decis să emită
mandate de arestare preventivă pe nu-
mele celor şase contrabandişti. Intere-
sant este faptul că procurorii au propus
spre arestare o femeie care se ocupa cu
vânzarea ţigărilor în piaţă, cum este
Aranka Bogdan, la domiciliul căreia au
fost găsite 67 de cartuşe de ţigări, în
timp ce alţi inculpaţi, patroni de baruri,
acasă la care au fost găsite sute de cartuşe
de ţigări n-au fost propuşi spre arestare.
La fel de interesant este şi faptul că pro-
curorii n-au luat nicio măsură faţă de in-
fractorul Andrei Lakatos, zis Tona.

Un adevărat grup in-
fracţional organizat

Reamintim cititorilor noştri
că oamenii legii au descins joi

dimineaţă la domiciliile unor
contrabandişti de ţigări din Carei,
suspectaţi că fac parte dintr-o grupare
care aducea ţigări ucrainene din Un-
garia. Cu ocazia percheziţiilor, au fost
ridicate: cantitatea de 165.800 fire de
ţigări (829 de cartuşe), 18 kg tutun
vrac, 45 litri de alcool, 247.241 lei,
143.000 forinţi şi 1.600 euro, se arată
într-un comunicat postat pe site-ul
DIICOT. Procurorii au luat măsura
preventivă a reţinerii faţă de 16 per-
soane (14 cetăţeni români şi doi ce-
tăţeni maghiari) pentru săvârşirea
infracţiunilor de  constituire a unui
grup infracţional organizat şi con-
trabandă în formă continuată. “În
cauză există suspiciunea rezonabilă
că începând cu luna septembrie
2014, membrii grupării, în baza ace-
leiaşi rezoluţii infracţionale au in-
trodus din Ungaria în România
diferite cantităţi de ţigări de prove-
nienţă ucraineană. Ţigările erau in-
troduse periodic (o dată sau de două
ori pe săptămână) prin punctele de
trecere a frontierei, cu diferite auto-
vehicule prevăzute cu locaşuri spe-
ciale de transport, erau depozitate şi
valorificate pe raza municipiului
Carei şi în localităţile limitrofe”, se
mai arată în comunicatul de presă al
DIICOT.

petre silvăşanu

ACŢIUNE. Şase contrabandişti au fost propuşi pentru arestare

Instituţia Prefectului şi-a
manifestat interesul de a continua în
acest an, după aproape două decenii
de stagnare, lucrările pentru con-
struirea viitorului sediu pe strada
Cuza Vodă, vizavi de Inspectoratul
Judeţean de Poliţie. Conform celor
declarate de prefectul Eugeniu
Avram,  Guvernul, prin Ministerul
Administraţiei şi Internelor, a alocat
suma de 1,8 milioane lei pentru re-
luarea lucrărilor. Eugeniu Avram a

spus că Prefectura și instituțiile su-
bordonate îşi desfăşoară activitatea
în condiţii improprii, şi doreşte ca în
ultimul trimestru al acestui an să fie
reluate lucrările propriu-zise, până
atunci fiind nevoie de efectuarea unei
noi expertize a scheletelor din beton
existente şi reluarea autorizării.

În ceea ce priveşte proiectul
tehnic, prefectul Avram a spus că se
va folosi cel din 2007, care are în ve-
dere şi înființarea unui ghișeu unic

pentru cetățeni unde să fie și serviciile
de permise, pașapoarte,
înmatriculări auto. Eugeniu Avram
speră ca lucrările să înceapă în acest
an şi să fie finalizate în următorii trei
ani. Lucrările la sediul de pe strada
Cuza Vodă au început în anii 1990,
dar au fost abandonate în anul
1996, pentru ca în anul 2008 situl
să treacă în administrarea Instituţiei
Prefectului.

Ciprian Bâtea

Prefectura scapă sătmărenii de ruina de pe Cuza Vodă
8Instituţia Prefectului a primit 1,8 milioane de lei pentru reluarea lucrărilor la viitorul sediu 

TUPEU. Tona ameninţă ca un borfaş în faţa Tribunalului
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În scurt timp, la Negreşti Oaş
va fi înfiinţat Serviciul Public
de Asistenţă Socială care va

funcţiona în subordinea primaru-
lui oraşului. Înfiinţarea şi modul
de organizare a acestui serviciu au
fost aprobate în şedinţa de ieri de
consilierii locali. Tot cu această
ocazie, aleşii negreşteni au mai
aprobat reţeaua şcolară, organi-
grama şi statul de funcţii a autori-
tăţii publice locale, acordarea
unor locuinţe ANL sau documen-
taţiile tehnico-economice pentru
unele investiţii în oraş.

Aproape o sută de
posturi la SPAS

Potrivit explicaţiilor ofe-
rite de şeful Serviciului Autorităţii
Publice Locale a oraşului Negreşti
Oaş, Irina Grigoraş, Serviciul Pu-
blic de Asistenţă Socială (SPAS)
Negreşti Oaş va funcţiona ca servi-
ciu public fără personalitate juri-
dică în subordinea primarului şi nu
reprezintă altceva decât strângerea
în cadrul aceleiaşi structuri a tutu-
ror serviciilor cu specific social.
„Este necesar să înfiinţăm SPAS-ul
aşa cum este reglementat de legisla-
ţia specifică asistenţei sociale deoa-
rece în acest fel putem să
organizăm activităţile desfăşurate
în domeniul social, dar şi să unifi-
căm toate activităţile specifice asis-
tenţei sociale în cadrul unei
structuri reglementate de lege”, a
arătat Irina Grigoraş.

Noua structură SPAS are
prevăzute, în total, 93 de posturi
din care cinci funcţii publice şi 88

posturi de natură contractuală.
Astfel la compartimentul asistenţă
socială vor fi cinci posturi, din care
două sunt ocupate şi trei vacante.
La Centrul de zi pentru vârstnici
sunt prevăzute patru posturi din
care doar trei ocupate, la compar-
timentul asistenţa medicală şcolară
- patru posturi din care două ocu-
pate, un post de expert în problema
romilor – vacant, un post de me-
diator sanitar – ocupat, iar la com-
partimentul autoritate tutelară
sunt prevăzute un post de psiho-
log, unul de consilier juridic şi unul
de analist IT, toate vacante în pre-

zent. Tot în cadrul SPAS sunt pre-
văzuţi şi cei 75 de asistenţi perso-
nali ai persoanelor cu handicap.
SPAS Negreşti Oaş va fi funcţional
începând cu data de 1 februarie.

Servicii transformate
în direcţii

Tot în cadrul şedinţei de
ieri, consilierii locali negreşteni au
aprobat şi organigrama Autorităţii
Publice Locale. Potrivit acesteia,
numărul de posturi în cadrul APL
Negreşti Oaş a crescut de la 135, în
2014, la 153 în prezent, din care 90

sunt funcţii publice (din care 47
sunt ocupate), 61 de posturi con-
tractuale (42 ocupate) şi două pos-
turi de demnitari, ambele ocupate
(primar şi viceprimar). Potrivit Iri-
nei Grigoraş, Statutul Funcţionari-
lor Publici permite organizarea de
direcţii în condiţiile în care numă-
rul de posturi este de minim 150.
„Unele servicii din cadrul APL au
fost transformate în direcţii, iar
funcţiile de conducere neocupate
în prezent vor fi scoase la concurs.
În mare parte, actualii şef de servi-
cii nu pot ocupa aceste funcţii pen-
tru că este nevoie de studii

postuniversitare”, a mai spus şeful
APL. Consilierul Mihai Big a ară-
tat că noua structură va fi mai fle-
xibilă decât cea anterioară însă
trebuie aduşi oameni competenţi
pentru ca direcţiile şi serviciile să
fie funcţionale.

De asemenea, consilierii
negreşteni au mai aprobat struc-
tura reţelei şcolare, care în parte a
rămas aceeaşi ca şi anul trecut,
acordarea unor sume de bani pen-
tru ajutorul persoanelor aflate în
situaţii de necesitate şi acordarea
unor locuinţe ANL pentru patru
familii tinere din oraş. 

FLORIN DURA

Primăria Negreşti Oaş va avea Serviciu
de Asistenţă Socială
8Consilierii negreşteni şi-au dat ieri girul pentru înfiinţarea şi funcţionarea SPAS

ACORD. Consilierii negreşteni au votat în unanimitate înfiinţarea SPAS

Locuitorii comunelor
din judeţul Satu Mare ar putea
plăti mai puțin pentru apa
potabilă şi pentru canalizare. Și
asta pentru că Apaserv dorește să
propună un plan tarifar
diferențiat pe unități administra-
tiv – teritoriale. Decizia se
datorează faptului că există o
diferență în calitatea apei pota-
bile livrate în orașe și comune.
Schimbările nu se vor opri aici.
Apaserv va introduce peste tot
contoare performante, care vor
avea menirea de a opri chiar şi fur-
turile de apă. Anunţul a fost făcut
ieri de către managerul Apaserv,
Dan Stegerean, în cadrul şedinţei
lunare dintre asociaţiile judeţene
ale pensionarilor şi serviciile su-
bordonate Instituţiei Prefectului. 

Subprefectul Altfatter
Tamas a fost cel care a cerut
lămuriri din partea conducerii
Apaserv cu privire la unele pro-
bleme reclamate de cetățeni. Prin-
tre ele și faptul că în unele
comune calitatea apei nu este
aceeași ca și cea din municipii.
Conducerea Apaserv a declarat că
se pot găsi soluții juridice pentru

ca planul tarifar să fie schimbat în
așa fel încât cei din comune să
plătească mai puțin.

O altă problemă ridicată
ce afectează tot mediul rural este
contorizarea. Și aici, compania de
apă dorește să facă schimbări în
așa fel încât toți consumatorii să

aibă contoare. În municipiul Satu
Mare, în acest an, compania are de
gând să schimbe 30 de mii de con-
toare, iar cele care mai corespund
din punct de vedere tehnic vor fi
amplasate la consumatorii din
mediul rural.

Silvia Spanciu

Tarife mai mici la apă şi canal în mediul rural

Reuniţi în prima lor
şedinţă din acest an, consilierii
locali careieni au dezbătut 11
proiecte de hotărâre. Primul
proiect de hotărâre a vizat
acoperirea definitivă a deficienţei
secţiunii de dezvoltare a bugetu-
lui local, în urma utilizării exce-
dentului la data de 31 decembrie
2013 în cursul anului trecut.
Proiectul a fost votat în unanim-
itate. Al doilea proiect de
hotărâre privea solicitarea prelun-
girii duratei de implementare a
proiectului privind amenajarea de
drumuri agricole în intravilanul
municipiului Carei. Proiectul a
fost aprobat cu 14 voturi pentru
şi patru abţineri. Următorul
proiect s-a referit la cofinanţarea
cu 10% a achiziţionării unor
aparate la Spitalul Municipal.
Consilierii au mai aprobat alo-
carea sumei de 22.962 de lei pen-
tru continuarea proiectului
“Împreună pentru viitorul nos-
tru” la Şcoala Gimnazială nr.1, re-
spectiv alocarea sumei de 3.400
lei pentru organizarea Festivalu-
lui- concurs de teatru pentru

liceeni Ioana Cîcu. Liberalii
careieni, în calitate de iniţiatori ai
celui de-al şaselea proiect de
hotărâre, au cerut aprobarea
ridicării unui bust al Regelui Fer-
dinand pe strada 1 Decembrie
1918, în părculeţul situat vizavi
de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Carei. Doar cei patru
iniţiatori ai proiectului de
hotărâre au votat pentru apro-
barea sa. Dezbaterea proiectului
a generat un intens schimb de
replici între primarul Eugen Ko-
vacs şi liberali. Primarul Eugen
Kovacs le-a amintit consilierilor
locali că s-a decis anul trecut ca
bustul Regelui Ferdinand să fie
amplasat în apropierea Monu-
mentului Ostaşului Român. A
fost cerută şi părerea Direcţiei
Judeţene de Cultură. Primarul
Kovacs a citit adresa prin care di-
rectorul George Vulturescu a
propus ca bustul respectiv să fie
amplasat în zona situată în
apropierea Monumentului
Ostaşului Român şi a Catedralei
Ortodoxe.

Szasz Lorand

Bustul Regelui Ferdinand, amplasat
lângă Monumentul din Carei



Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest7/ Sâmbătă, 31 ianuarie 2015

Nu mai puţin de 280 de
persoane au absolvit anul
trecut cursurile de specia-

litate organizate de Camera Agri-
colă Satu Mare. Potrivit
directorului Camerei Agricole,
Fodor Istvan, aceste cursuri și
atestatele obținute la absolvire
sunt obligatorii pentru fermierii
care doresc să acceseze fonduri
europene. 

Cursuri în principalele 
domenii de activitate

Camera Agricolă Satu
Mare, instituţie subordonată Con-
siliului Judeţean, a organizat cursuri

în șapte domenii de activitate, pre-
cum lucrător în creșterea animale-
lor, lucrător în cultura plantelor,
legumicultură, pomicultură, viti-
cultură, curs pentru tractoriști și
apicultură. 

Pentru anul acesta, Fodor
Istvan a amintit organizarea a 15
cursuri de pregătire profesională,
organizarea Concursului județean
de vinuri, Concursului județean de
pălincă, implicarea în organizarea
„Zilei căpșunului” și, nu în ultimul
rând, promovarea activităților de
consultanță agricolă.

CJ sprijină financiar 
fermierii

Preşedintele Consiliului

Judeţean, Adrian Ştef, a declarat că
instituţia pe care o reprezintă a îm-
prumutat şi continuă să împrumute
fermierii cu anumite sume de bani
pentru a-i ajuta să îşi pornească di-
ferite afaceri din fonduri europene.
„Sprijinim cele patru Grupuri de
Acţiune Locală din judeţ, cărora le-
am dat câte 150.000 de lei pentru a
putea porni absorbţia fondurilor
europene. Ne-au returnat acei bani.
Dar am primit solicitări pentru a le
da din nou acest împrumut. Le-am
dat înapoi sumele, cu titlu de îm-
prumut, pentru a putea să îşi asigure
sursele de finanţare, pentru a  putea
derula proiectele europene. Acesta
este un ajutor financiar clar, care
este foarte important”, a spus
Adrian Ştef.   

Sute de fermieri, atestaţi
prin Camera Agricolă
8 Un număr de 280 de persoane au absolvit anul trecut cursurile
de specialitate organizate de Camera Agricolă Satu Mare

Federalcoop Satu Mare 
dă spre închiriere spaţiu 
în suprafaţă de 40 mp, 

format din 2 încăperi, 
pretabil ca birou administrativ, birotica, 

în localitatea Satu Mare 
str. Decebal nr. 2, jud. Satu Mare. 

Informaţii la 0728-114245.

ANUNT
ACADEMIA NATIONALA DE INFORMATII “MIHAI

VITEAZUL”, institutie militara de invatamant superior a Serviciului Roman
de Informatii, organizeaza:

Concurs de admitere, la Facultatea de Informatii (studii universitare de
licenta in system Bologna), pentru specializarile: “Psihologie-infor-
matii”- 30 locuri (20 baieti si 10 fete) si “Studii de securitate si infor-
matii”- 25 de locuri (17 baieti si 8 fete) – durata de 3 ani, numar credite
180;

Concurs de admitere la studii universitare de master professional in spe-
cializarile: “Intelligence si securitate nationala”- 35 de locuri (25 de bar-
bate si 10 femei) si “Analiza de intelligence”- 25 de locuri (16 barbati si
9 femei) – durata de 4 semestre, numar credite 120.

Inscrierea candidatilor se realizeaza in perioada 05.01.2015-
27.02.2015, la sediul Diectiei Judetene de Informatii Satu Mare, str Maresal
Ion Averescu, nr.1-3, loc Satu Mare (telefon contact 0726.141.641 sau email
dji_satumare@sri.ro).

Pentru mai multe detalii privind oferta se poate consulta site-ul Ser-
viciului Roman de Informatii: www.sri.ro (cariere); al Academiei Nationale
de Informatii www.animv.ro (studii, licenta sau master profesional).

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.

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 au-
tovehicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, su-
pape, tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc) la pretul total de 45.564
lei, calculator 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,
debara 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 tera-
cota 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; Se-
dinte 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,
incaltaminte, 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
termoizolant. Finisaje: pardoseala pavata cu gresie, pereti finisati in vopsea lavabila, fara
crapaturi sau deteriorari vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare de functionare. Insta-
latia 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 van-
zare 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. Pro-
prietatea 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. Par-
doseala din hol si camere este pavata cu parchet stejar, iar in baie si bucatarie este gresie
si faianta. Ferestrele sunt din PVC cu geam termoizolant in bucatarie si in doua camere
si din lemn simplu 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 mon-
tat 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. 

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

Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.

       

MĂSURĂ. CJ sprijină financiar fermierii sătmăreni

CIPRIAN BÂTEA
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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

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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etapa a 14-a a Diviziei a 1
programează un meci in-
teresant, între două

vecine de clasament, Medicina
Tg. Mureş, locul şase, şi CSM
Satu Mare, locul şapte, dar cu o
diferenţă de opt puncte între
cele două.

După antrenamentul de
ieri, 12 voleibaliste de la cSM au
pornit la drum alături de
antrenorul adrian Pricop. Partida
este programată azi la ora 18.00,
iar în dimineaţa meciului,
voleibalistele noastre vor efectua
un antrenament pentru a se
obişnui cu sala.

În confruntarea din tur,
de la sala Ecaterina Both, Tg.
Mureş s-a impus cu 3-1 la seturi,
dar cSM nu s-a putut baza atunci
pe alexis Mathews. “ar fi foarte
bine dacă am reuşi să luăm două
seturi la Medicina. Voi încerca
scheme noi, aşa cum am jucat cu
Târgovişte, voi jongla cu cei doi
libero. Dacă reuşim să scoatem un
punct, suntem tot mai aproape de
consolidarea locului de play-off.
atmosfera e una bună, cu banii
suntem la zi, aşa că mergem să
facem un meci bun. Însă suntem
conştienţi că întâlnim echipa care
a luat două seturi celor de la cSM
Bucureşti“, a declarat înainte de
plecare adi Pricop.

cu siguranţă va fi foarte
greu ca fetele să se întoarcă la
Satu Mare cu un punct, care
înseamnă foarte mult în econo-
mia calificării în play-off. iar
miercuri urmează practic un meci
decisiv, pe teren propriu, cu U

cluj-napoca.
Partida va fi oficiată de

c. Botezatu şi a. Savu, observa-
tor FrV - V. Duşa.

Programul etapei a XiV-a:
alba Blaj – Penicilina iaşi 3-0
Ştiinţa Bacău – Dinamo

romprest (15.00, Digi)
ScM craiova – cSM Lugoj
U cluj – cSM Bucureşti
Medicina Tg. Mureş – cSM Satu
Mare
cSM Târgovişte – Unic Pt.
neamţ.

DanieL Chiorean

VOLEi

Să luăm un punct de la Medicina!
8Medicina Tg. Mureş - cSM Satu Mare, azi ora 18.00, în cadrul etapei a 14-a
a Diviziei a 1

Pentru o mai bună
pregătire luptătorii de la cS Satu
Mare-cetate heracle ardud
intră de azi în cantonament.
Pregătirea centralizată nu se va
mai face pe plan local, la Mădăras
şi ardud, ci tocmai la Timişoara.

asta pentru că omul de
afaceri moldovean Damian
răileanu, cel care i-a cooptat
într-un proiect de anvergură pe
luptătorii sătmăreni, a dorit
morţiş ca trupa pregătită de
Tudor Barbul să se pregătească
alături de timişoreni, acolo unde

răileanu a început acest program
acum un an.

ieri la prânz, 25 de
luptători alături de antrenorii
Tudor Barbul, claudiu Blaga şi
norocel Barbur au făcut de-
plasarea la Timişoara, acolo unde
se vor pregăti până pe 5 februarie,
atunci când sportivii vor porni la
drum spre Danemarca. La
aarhus va avea loc week-endul
următor un puternic turneu
internaţional unde au fost invitaţi
sportivii de la cS-cetate hera-
cle.

cantonamentul de la
Timişoara va cuprinde atât
pregătire fizică cât şi procedee pe
saltea, pentru că luptătorii
sătmăreni se pregătesc de aproape
o lună la sala de la Mădăras.

iar după turneul de la
aarhus, luptătorii vor participa la
un alt turneu puternic, în repub-
lica Moldova. aşadar, un început
de an plin pentru aceşti copii,
care se pregătesc intens pentru
naţionalele de cadeţi care vor
avea loc în judeţul nostru.

Dani C.

LUPTE
Cantonament la Timişoara

Liga a II-a
FC Bihor, la un pas 
de desfiinţare
Probleme pentru una dintre
colegele de serie ale Olimpiei
Satu Mare. Fc Bihor, fosta
echipă a căpitanului galben-
albaştrilor, cosmin iuhas, este
în pragul desfiinţării. Dat peste
cap de întreruperea finanţării,
de anul trecut, din partea con-
siliului Local Oradea, Fc Bihor
a ajuns în situaţia extremă de a
cere ajutorul oricui ”mai simte
ceva faţă de acest club, cu
tradiţie în fotbalul românesc şi
care este emblematic pentru
această zonă de ţară”.
conducătorilor clubului
orădean, prin vocea
preşedintelui Viorel nemeş, nu
le-a mai rămas decât să facă ”un
apel de atragere a noi
finanţatori” pentru ca activi-
tatea de la Fc Bihor să con-
tinue.  Este poate ultimul
strigăt al clubului vechi de mai
bine de 100 de ani, ”un strigăt
de disperare pentru salvare”,
înainte ca falimentul să pună
capăt agoniei prin care trece în
acest moment echipa ce
activează acum în Liga 2. În co-
municatul remis presei de
preşedintele Viorel nemeş,
acesta spune actuala situaţie
prin care trece clubul Fc Bihor,
enumeră ce s-a putut face în ul-
tima perioadă pentru a menţine
supravieţuirea şi cere ajutorul
societăţilor comerciale sau per-
soanele fizice pentru a plăti ”ur-
gent o sumă importantă din
ratele restante şi datoriile care s-
au acumulat”, termenul limită
fiind ”până la sfârşitul primei
săptămâni din luna februarie”,
deoarece ”planul de insolvenţă
a fost depăşit şi există riscul
iminent de a se intra în fali-
ment”.

Baschetbalistele de la
cSM Satu Mare au pornit ieri
dimineaţă la drum, cu destinaţia
alexandria. acolo unde azi de la
ora 18.00 dau piept cu echipa de pe
locul trei, cSBT, în cadrul etapei a
21-a a Ligii naţionale.

Opt jucătoare au făcut de-
plasarea în sudul ţării. Bianca Voica
a contactat o varicelă şi este
indisponibilă, de asemenea,
Valentina Bolba nu s-a îmbarcat în
autocar.

adriana Pricop, Lavinia

năstruţ şi iulian Sin au aşadar la
dispoziţie un lot subţire pentru
acest meci în care alexandria
porneşte clar cu prima şansă. Ofi-
cialii acestei partide sunt alexandru
Vasile şi andrei Bădilă, observator
FrB alina Moanţă, toţi trei din
Bucureşti.

Se mai joacă în etapa a 21-
a iciM arad-rapid, cSM
Oradea-cSU alba iulia, ScM
craiova-cSM Târgovişte, nova
Vita Tg. Mureş-Danzio Timişoara,
Sepsi Sf. Gheorghe-Olimpia Braşov

şi Phoenix Galaţi-U cluj-napoca.

Junioarele de la LPS, la turneul
semifinal

De ieri şi până duminică
junioarele U 13 de la LPS Satu
Mare, pregătite de adriana Pricop
joacă în cadrul turneului semifinal
de la Gheorgheni. aici,
sătmărencele se duelează cu cSS
Gheorgheni, cSS nr. 6 Bucureşti,
cSS al. ceauşianu reghin şi cSS
Bega Timişoara.

D. Chiorean

BaSchET
Misiune imposibilă cu Alexandria

Francezii de la L'Equipe au
întocmit un top al celor mai buni
marcatori din prima parte a stagiunii,
jucători care merită urmăriţi cu atenţie
sporită. Printre jucătorii nominalizaţi
de jurnaliştii francezi se află şi un
român. careianul Eric Bicfalvi, fotbal-
istul lui Volyn Luţk, a fost inclus pe
această listă, românul reuşind nouă
goluri pentru echipa sa în campionat.
chiar dacă nu este un atacant pur-
sânge, Bicfalvi i-a impresionat pe
francezi.

"cel mai bun marcator din

Ucraina nu joacă la Dinamo Kiev sau
Şahtior. nici măcar la Dnipr, ci la
Volyn Luţk. Bicfalvi nu a avut
niciodată un sezon mai bun, el
reuşind să marcheze de nouă ori. Este
tehnic şi trage bine cu ambele pi-
cioare", este descrierea făcută de cei de
la L'Equipe.

Pe lista francezilor se mai
regăsesc charlie austin (QPr), Paulo
Dybala (Palermo), carlos Bacca
(Sevilla), alexander Meier (Eintracht
Frankfurt), Talisca (Benfica), ab-
doulaye Diaby (Lille).

Ucraina
Eric Bicfalvi, lăudat 
de francezi
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Am câştigat titlul şi la echipe
8CS Satu Mare a cucerit aurul la C.N. de juniori de la Craiova

Ziua a doua a Campionat-
ului  național  de  spadă
juniori a programat ieri

la Craiova proba masculină pe
echipe. După aurul obţinut de
adam Macska la individual, CS
Satu  Mare  s-a  întrecut  acum
pentru  încă  o  medalie
preţioasă, alături de alte şapte
formaţii  din  Constanţa,
Bucureşti şi Craiova. 

Antrenorii sătmăreni
Francisc Csiszar, lehel Nag y şi
Adrian Pop au compus echipa
din Adam Macska, Marton Szep,
Balazs Szilag yi şi David Ziman.
la finalul competiţiei, CS a
cucerit încă o medalie de aur, de
această dată cu echipa. E primul
campionat de juniori la care
aceşti băieţi participă, reuşind să
se impună nu din postura de
favoriţi.

Astfel, pe tabloul de opt,
CS Satu Mare a trecut fără prob-
leme de lPS Craiova 4 cu 45-25
şi s-a calificat în semifinalele
competiţiei. Acolo unde
sătmărenii au dat peste lPS
Craiova 2 şi pe care i-au învins cu
45-42, obţinând un loc în ul-
timul act. Finala s-a disputat
aşadar între CS Satu Mare şi lPS

Craiova 1. Cu un ascendent
moral din prima zi, spadasinii de
la CS Satu Mare au reuşit să
câştige titlul naţional. CS a în-
vins pe Craiova cu 45-40, iar la
finalul competiţiei, delegaţia
sătmăreană a reuşit cucerirea au-

rului după cel de la individual.
Pe 10 februarie se va de-

finitiva lista cu sportivii români
care vor participa la Campi-
onatele Europene de cadeţi şi ju-
niori. iar în urma acestor
rezultate, Adam Macska şi-a

câştigat cu siguranţă locul în
echipa României.

Azi şi mâine intră pe
planşă fetele. De la CS vor con-
cura Sandra Pop, Mellany Pfeifer,
Teodora Coste, Amarillisz Pallai,
Zsofia Kato şi Csilla Nagy.

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine

Daniel Chiorean

Sătmăreanul care la în-
ceput de lună a fost prezent la cel
mai dur raliu din lume, Dakar, va fi
primit luni de către conducerea
Consiliului Judeţean.

Câştigător pentru a doua
oară la clasa Maraton, Mani Gyenes
va primi o sumă de bani pentru că a
făcut sacrificii şi a dus numele
oraşului şi judeţului în America de
Sud, alături de piloţi cunoscuţi în
lumea sportului cu motor de pe în-
treg mapamondul.

Pentru merite deosebite,
Mani va fi recompensat cu o sumă
de bani, dar şi cu multe aplauze şi
laude.

Întâlnirea va avea loc
aşadar luni la ora 11.30, în sala Con-
siliului Judeţean. Vă reamintim că,
pe lângă victoria de la Maraton după
această evoluție în Dakar, Mani și-a
mai adăugat în palmares un loc 9 la
categoria amatori (în această cate-
gorie intră toți riderii care nu
reprezintă în mod oficial un con-
structor de motociclete) și 21 la gen-
eral.

Emanuel Gyenes a debutat
în Dakar în 2007, la aproape 23 de
ani și s-a clasat pe locul 46 la general
și 9 la debutanți. Ediția din 2015 a
reprezentat a cincea sa participare în
raliu și a patra din America de Sud. 

EVENiMENT
Gyenes va fi recompensat luni 
de Consiliul Judeţean

30 de participanţi la se-
niori şi peste 50 la copii se întrec la
Centrul Cultural GM Zamfirescu
la Chess Week-End nr 19.

Competiţia rezervată se-
niorilor a început în această
dimineaţă iar la turneu participă
concurenţi din Ungaria, România.
“E al 19-lea Chess week end şi sper
să păstrăm tradiţia şi să ajungem, de
ce nu, la numărul 100. E un turneu
puternic la seniori  în care deja în
primele două runde am avut parte
de câteva surprize” spune Ciprian
Munteanu, principalul organizator
al evenimentului.

Turneul copiilor e
împărţit pe două categorii de
vârstă, pînă la 12 şi până la 14 ani . 
Premiile sunt şi ele atractive,
câştigătorul la seniori având
asiguraţi 400 lei.

legat de  sezonul 2014 ,
Ciprian Munteanu are în program
cel puţin un turneu lunar iar capete
de afiş vor fi Memorialul iuliu
Szabo din 1-6 august şi Cupa
Oraşului Tăşnad din  9-13 oc-
tombrie. iar luna viitoare între 20-
22 februarie va avea loc
Campionatul judeţean pentru
copii.

ŞAh
A început Chess Week-end no. 19

Eveniment
Careiul îşi premiază
luni sportivii la 
Castelul Karolyi
Direcția de Cultură și Sport a
municipiului Carei organizează
cea de a treia ediție a Galei
Sportului careian, care va avea loc
luni, 2 februarie 2015, ora 18.00
în Sala Cavalerilor a Castelului
Károlyi din Carei. În cadrul
evenimentului vor fi premiați
sportivi, antrenori și cluburi pen-
tru rezultatele obținute și pentru
aportul adus la dezvoltarea
sportului careian în anul 2014
dar și foști antrenori și profesori
de sport pentru întreaga lor activ-
itate. Vor mai fi acordate două
premii de excelență, titlurile de
sportivul anului în probe
olimpice și cel în probe ne-
olimpice, precum și titlul de
Omul anului în Sport. Aşadar
multe surprize pregătite de Bog-
dan Georgescu, directorul
Direcţiei de Cultură şi Sport
Carei.

Olimpia îşi încheie mâine
cantonamentul de la Ocna Şugatag
iar la întoarcere acasă, va juca un
amical cu FCM Baia Mare. Partida
se va juca la Baia Mare de la ora 11.

„Până acum n-am avut prob-
leme iar băieţii s-au pregătit foarte
bine. Sper ca în ultimele două zile
de cantonament să nu fim afectaţi
de codul de vreme rea anunţat pen-
tru zona Maramureşului. Duminică
jucăm la Baia Mare, luni va fi liber
şi apoi de marţi o luăm de la capăt”,
spune Tibi Csik care a programat
pentru miercuri alte două jocuri de
verificare la Nyirbator cu două
echipe de liga a 4-a din Bihor.

Altfel, săptămâna viitoare
conducerea clubului speră să re-

zolve şi ultimul transfer al iernii.
„Vrem un vârf şi avem trei

variante. Deocamdată nu dăm
niciun nume până nu se rezolvă
actele“, spun oficialii Olimpiei.

F.M.

OliMPiA
Amical la final de cantonament

Djokovic-Murray, 
finala din Australia
După ce britanicul Andy Murray
a trecut în semifinale de cehul
Tomas Berdych, sârbul Novak
Djokovici şi-a luat şi el biletele
pentru ultimul act de la Aus-
tralian Open, cu succesul, după
un meci disputat, în faţa
elveţianului Warwrinka.
Djokovic, lider mondial ATP, l-a
învins greu, în cinci seturi, pe
Wawrinka, scor 7-6 (7-1), 3-6, 6-
4, 4-6, 6-0, la capătul unei partide
care s-a întins pe trei ore şi 35 de
minute. În prima semifinală, Mur-
ray, locul 6 ATP, a trecut de
Berdych, scor 6-7 (8-6), 6-0, 6-3,
7-5. Eurosport transmite în direct
finala de la Melbourne, duminică
dimineața de la 10.30.



OFERTE DE SERVICIU  

l Agentie de Pariuri Sportive Angajeaza personal
Negresti Oas.Tel : 0731.380.104 
l Angajez tamplar in atelier de tamplarie din
lemn. 0757881588
l Angajăm meseriaş cu experienţă în confecţio-
narea de obiecte din fier forjat. Salariu atractiv şi
alte facilităţi. Tel. 0750645556
l Depozit de materiale de instalatii anhajeaza
lucrator comercial. Trimiteti CV la
angajaricv@yahoo.com
l Caut coafeza, frizer, manichiurista pentru
salon. 0744126848
l Angajez urgent electrician electronist auto.
Salar Atractiv  0745.610.042 

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 obli-
gaţii până la 43 ani, pentru prietenie, căsătorie.
0747-832325.

DIVERSE

l Donez catelusa talie mica unor pensionari iu-
bitori 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 puternice (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-Germa-
nia-Romania, la fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone. Tele-
fon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balastru,
pietriş, moloz, pământ pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania, Lis-
abona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern şi
extern, la cele mai bune preţuri. Telefon (non-stop):
0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania la des-
tinaţie. Execut tractări în şi din străinătate. Tel.
0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5 t, în
Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l 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 telefon.0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri, majorate
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 uni-
tate, instalare programe office etc. La nevoie-depla-
sare 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. Te-
lefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la preţ co-
rect. Bonus: maşină de făcut bule de săpun, foto-
grafii 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, de-
virusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clientului.
Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon: 0740-
458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avantajoase.
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 clientu-
lui. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic +
parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon 0744-
935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personalizate
pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente speciale.
Editare video, montaj video, transpunere casete
VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare în
domeniu la cele mai mici preţuri!!! Telefon 0745-
210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Profe-
sionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip. Tele-
foane  0744-238243, 0361-421142, 0744-590033,
0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi electro-
casnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, copertine
din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul clien-
tului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii sa-
nitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase. Pro-
iecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi foto-
grafii pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente, cu
aparatură profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. Telefon: 0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z. Tele-
fon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri. Te-
lefon 0740-284161.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefonie +
depanări calculatoare, configurare internet, rutere,
imprimante, scanere şi la domiciliu. 0771-241880.

TERENURI

l Vand urgent 72 arii, teren constructii, semi-
central(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 Victo-
riei 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, parce-
labil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul prin-
cipal, 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 Vic-
toriei, pret 8.000 de euro, tel 0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan in
zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel: 0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona industrială, 68
ari pe str. Careiului. Telefon 0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ Pes-
carilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima parcelă
după case, 300 euro/ar, parcelat, pe Lucian Blaga;
4,7 ha Păuleşti, parcelabil, 100 m curent, 400 m gaz,
la 200 euro/ar. Telefon 0749-042446.
l Vând 1,12 ha teren intravilan cu documentaţie
pe măsura 121. Telefon 0745-855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str. Odo-
reului, 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, negociabil.
Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan 7 ari, 16 m front, parcelă
loc de casă, utilităţi - apă, gaz, curent, Păuleşti. Preţ
- 1.200 euro/ar, negociabil. Telefon 0747-907020.
l Vând teren intravilan în suprafaţă de 3700 mp
în comuna Dorolţ sat Petea, front la drumul prin-
cipal 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, ne-
gociabil. Telefon 0742-830706.
l Vând 80 ari loc de casă, front 20 m, toate uti-
lităţile, la strada principală în Vetiş, după Unicarm,
30.000 euro. 0770-635485, 0732-116825.
l Vând teren 8 ari, zona Amaţi, preţ - 9000 euro.
0748-536127.
l Vând grădină cu cabană din cărămidă, 10 ari,
5.000 euro, situată în Bercu Roşu, extravilan. Tele-
fon 0741-120883.
l Vând grădină în Bercu Roşu, în suprafaţă de 3
ari, cu căsuţă de vacanţă. Preţ 15.000 euro. Infor-
maţii 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. Ghioceilor.
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.
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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.

Pentru anunţurile de mediu, la mica publicitate,
Gazeta de Nord-Vest acordă o reducere de 25%.

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. 

Federalcoop 
Satu Mare 

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

pentru activitate de birotică.
Informaţii la: 0261-712670.

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.
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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 Bar-
itiu 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 MAGIRUS
SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU
36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM
19 DIU 20.900 lei

SC MIRSUN SRL
Diferite utilaje de croitorie uzate
Stoc vechi de imbracaminte

SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte

SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei

SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directie

2.761,00
Diferite piese, stoc

7.468,35

SC 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 30.01.2015 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 cali-
tate de lichidator judiciar scoate la vanzare
prin licitatie publica bunurile debitoarei SC
PANNATEK SRL in data de 30.01.2015
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 bunu-
rile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3
bucati, prêt de pornire 12.900 euro, Semi-
remorca Krone 1 bucata prêt de pornire
4.900 euro, , licitatia se va organiza in data
de 30.01.2015  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 intrare
in cartier), aleea Mircesti, 3 camere, deco-
mandat, 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 in-
formativ 800 - 1000 euro/ar negociabil.
Tel 0744162033

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

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

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, aranjat,
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, semidecomandat
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 reno-
vat. 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. Ur-
gent! 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 semideco-
mandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş. Preţ -
avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj III, la
preţul de 19.500 euro. str. Aleea Humuleşti,  nr.2,
telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et. 2,
mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la 5 minute
de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, accept şi Progra-
mul “Prima Casă”, fără intermediari. Informaţii te-
lefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro  14,
Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj IV, acope-
riş izolat, finisat, centrală termică, geamuri termo-
pan. Preţ 21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decomandate,
din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu Pop, bl.
45. Telefon 0722-872270 sau 0771-566269. Preţ
23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament 3 camere in micro 17 etaj 4
Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in casa,3 camere
+buc, 2 bai plus 2 camere demisol, gradina 2 ari ju-
mătate 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 Careiu-
lui 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
l Vand apartament de 100 mp in casa 3 camere
+ bucatarie + 2 camere demisol, garaj, gradina 2 ari
jumatate, zona Strandului 70.000 euro neg.
Tel:0742.763.592
l Vând apartament 3 camere etaj 2, Micro
17+garaj. Tel.0770314263, 0753763139
l Vând apartament 3 camere decomandat,
centrală, gresie, faianţă, Carpaţi I limită Carpaţi II.
Telefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat, etaj
III, semicentral, mobilat complet, în asociaţie, loc
de parcare, 53.000 euro. 0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat şi uti-
lat, parter cu grădină proprie, 150 mp. Tel. 0740-
567603.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere,Lalelei et.6(din 8)
partial mobilat,termopane,centrala proprie,usa an-
tiefractie la 41.000 euro.Tel:0722.577.858 
l Vand apartament cu 4 camere pe calea Traian,
nr.2, etaj!. Telefon 0752757412
l Schimb apartament cu 4 camere in Timisoara
in zona centrala 100mp, cu apartament sau casa in
Satu Mare. Accept Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro 17. In-
formaţii 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 apartament cu
2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa duplex ,moderna in Satu Mare cu
curte ,garaj,gradina,bucatarie de vara toate la 75 mii
euro negociabil in cartierul 14 mai merita
vazuta.Tel 0722.612.033  
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost 60.000 euro, ne-
gociabil. Tel 0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna prêt nego-
ciabil.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 gradina
cu vie si pomi fructiferi .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; construc-
ţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie, netermi-
nate, garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-685514,
0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extravilan,
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 sporit
căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie, baie (apă, cu-
rent), 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, cămară de
lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren la 21.000 euro şi
legat de acesta, 12 ari loc de casă cu 33 m front sau
2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550 euro/arie, toate îm-
preună 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 Liber-
tăţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2 camere
plus diferenta, pe Careiului etaj 2-3, telefon 0725-
685514
l Vand casa imediat ocupabila cu toate utilitatile
existente- se poate folosi ca si sectie pentru diferite
procese tehnologice. Tel: 0745-855032

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV, luxos.
Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in Carei. Tele-
fon:0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, etajul I.
Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et IV, ren-
ovat 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. Telefon:
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 comer-
ciale, cabinete medicale etc. în centrul vechi al
Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter, 2 ca-
mere, 2 băi, semidecomandat, confort 1, suprafaţă
60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie, şură,
garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă, încălzire
centrală, 35 ari de teren, situată în Carei, pe str. Spi-
cului nr. 7. Preţ 85.000 de euro, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0745-890548, zilnic, între orele
10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei, zonă
ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”, etajul III, ne-
decomandat - stare foarte bună. Dotări: un boiler,
2 convectoare, pivniţă. Relaţii la telefon: 0742-
312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa in Ungaria  Csenger cu 3 camere
,bucatarie,living,baie,spait,2 garaje toate utilitatiile
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 ne-
gociabil. Telefon: 0788510733
l Vând/schimb casă superfinisată la ţară, 42 ari
teren, izolată exterior, geamuri termopan, baie, bu-
cătărie, 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 Medieş
Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în co-
muna 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 Ni-
sipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-279614,
0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă, Mă-
dăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Berveni,
35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cioncheşti,
la 300 de metri de drumul principal. Telefon: 0746-
853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul Ady
Endre, comuna Căuaş, la 20 km de Tăşnad. Accept
variante la schimb cu alt teren situat în Tăşnad sau
Viile Satu Mare. Telefon 0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urziceni,
cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m front, uti-
lităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona Luna Şes, 0,42 ha. Informaţii
la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la Cion-
cheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negociabil. Telefon
0744-150114.

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.

Închiriez autoturisme

0740-579872

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din lanţul 

de magazine 
saNtec şi Barta ati!



VÂNZĂRI AUTO

l Vand VW Touran  1,9 diesel euro 4.Recent
adus in tara.0748.284.664 
l Vand Mercedes A Classe 1,7 Diesel,Ford Focus
benzina  1,8 neimatriculate Tel 0748.796.701  
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, capacitate
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, neinmatricu-
late, de 3-7 persoane, 3,5 tone, platou fix si mobil,
cu roti duble.Telefon: 0744897711
l Vand Renault megan cabrio motor 2L benzina
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 climatronic,
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. Telefon:
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, re-
cent 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. Telefon:
0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare roșu aprins,
întreţinut, cu două rânduri de cauciucuri (iarnă+
vară), înmatriculat, fără taxă. Preţ negociabil. Tele-
fon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină, înma-
triculat, 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 Wahler,
Cod: 71071D OE 642140146.Produsul este nou
și 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 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 es-
enta 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 și congelator. Tel:
0745.390.769 și 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 Jim-
bolia prêt 0.75 bani (merita vazut) Tel :
0744.927.132  
l Vand arma de vanatoare ’’Monte Carlo ‘’
cal.16mm,arma Tip cal 5,6mm cu luneta si in-
carcator. Masina de cusut electrica  ‘’Nicoleta’’
nefolosita. Tel : 0722.451.584 
l Vand tigla folosita,  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 refor-
mat, langa Gara. Tel 0745311585
l Vand masina de spalat aotomata, in stare
perfecta de functionare. Tel 0745868904
l Vand boiler pe gaz turbo, original, arata
perfect, 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 și ușa pen-
tru balcon, geamuri și uși metalice. Telefon:
0740298770.
l Vând congelator 5 sertare Ariston, stare
bună de funcţionare. Micro 17, telefon 0743-
392058.
l Vând mașină de șlefuit parchet, cu aspira-
tor. 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 mașină 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 și 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 mașină cheiţă - 800 ron, mașină croi
- 600 ron, masă croi și 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 și boiler
pe gaz “Ariston”, în stare foarte bună. Preţ nego-
ciabil. 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 Vand 36 oi turcane.Informatii tel :
0261.838.052  
l Vind curcan, gasca, bibilica si capra gestanta.
Telefon: 0744539315.
l Vand prepelite ouatoare din mai 2014.
0740057073
l Vand porci vietnamezi pentru sacrificat, cres-
cuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand discuri noi din import, tractoare Inter-
national, Fiat, Case, putere 50 CP-125 CP, coase,
semanatori, preturi acceptabile. Tel. 0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +sem-
anatoare paioase 15 randuri toate in stare buna de
functionare.Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Tele-
fon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereușa, 1,50 lei, preţ nego-
ciabil. 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 utilat.
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.Careiu-
lui, 85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si beci,
115 euro negociabil. Tel 0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central, curte
interioară, asociaţie. 0770-592182, 0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + internet.
Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane sin-
gure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri rezona-
bile. 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. Telefon:
0744-107564, 0770-459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum 2 ha zona
Tășnad-Cehal, agricol, extravilan. Lenuţa
0742878657

PIERDERI
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In cursul zilei de 29.01.2015 in jurul orei
15 am gasit o legatura de chei pe strada
Dara, cheile pot fi recuperate apeland la
tel: 0748.940.194

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

Suntem alături de colaboratorul nos-
tru, dl. Vasile Tuns, în aceste mo-
mente grele, pricinuite de trecerea în
eternitate a soției dragi.
Sincere condoleanțe și bunul Dum-
nezeu să-i dea odihnă veșnică.

Colectivul Bibliotecii Județene 
Satu Mare

CONDOLEANţE

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

Mobila second hand ( coltare, canapele, mobila,
pat, etc). Tel: 0746817662

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.

Vând maşină de cusut electrică VERITAS,
germană, nefolosită, preţ 350 lei, aparat foto
OLYMPUS (licenţă), nefolosit - 200 lei.
Telefon 0742-502958 sau 0261-712441
(după ora 18).

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

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.
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06:00 – Documentar: „Israel, o
călătorie prin timp”
07:00 – Program educativ: „Să
vorbim în Engleză”, ep. 18
07:30 – Ştiri NV TV
08:00 – Program pentru copii,
Cartea Cărților, ep. 25
08:30 – Program pentru copii:
„William Tyndale” 
09:00 – Lumea Copiilor
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)     
12:00 – Săptămâna Sportivă
(reluare)     
13:00 – Şedinţa Consiliului Local
Satu Mare (din data de 29.1.2015)     
14:00 – Viaţa la ţară (reluare)      
15:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)      
16:00 – Muzică şi voie bună

(reluare)     
18:00 – Documentar: „Misionar şi
explorator în Africa”
19:00 – Film serial: „Teatrul de pe
strada 7”, ep. 7
19:30 – Marile Oraşe, ep. „Istambul”
20:00 – NVdem TV!
21:00 – Box Office 
21:30 – Music News
22:00 – Film artistic: „Calea Vântului”
23:45 – Film artistic: „Proiectul”
00:00 – Box Office
00:30 – Film artistic: „Cabana”
01:00 – NVdem TV!  (reluare)
02:00 – Film artistic: „Călătorie în
viitor” 
04:00 – Music News
04:30 – Film artistic: „Întâlnirea”
06:00 – Teleshopping I

RecomandareSâmbătă

Televiziunea 
care te respectă!

Ora 20.30 - Cei patru fantastici:
Ascensiunea lui Silver Surfer 

Recomandare

06:00 – Teleshopping   
07:00 – Documentar: „Misionar şi
explorator în Africa”
08:00 – Lumea Copiilor (reluare )
09:00 – Program pentru copii:
„Cafeneaua cu poveşti”, ep. 4
09:30 – Program educativ: „Să vorbim
în Engleză”, ep. 19
10:00 – Slujba Religioasă
12:00 – Film documentar: „Călătoria
unui prieten – Jhon Bunyon”
13:00 – Viaţa la ţară 
14:00 – NVdem TV! (reluare )
15:00 – Lansarea albumului
„Întoarcerea Acasă”, de Gheorghe Iovu
16:30 – La vârsta noastră...
17:00 – Glasul Bisericii 
18:00 – Caleidoscop din Oaş 

19:00 – Box Office
19:30 – Marile Oraşe, ep. „Istambul”
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: “Străzile
îndurării”
02:00 – Film artistic: „Cartea lui Rut”
03:30 – Music News
04:00 – NVdem TV! (reluare)  
05:00 – Marile Oraşe, ep. „Istambul”
05:30 – Film documentar: „Călătoria
unui prieten – Jhon Bunyon”
06:30 – Film serial: „Teatrul de pe
strada 7”, ep. 7
06:50 – ENERGYsport

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Discover
România 07:10 Wild
Carpathia 08:00
Necazuri de puştoaică
09:00 Aventurile

tanarului Hercule 09:35 A sosit
trupa! 11:25 Discover România
11:35 In memoriam Mărioara
Murărescu 14:00 Telejurnal 14:30
Mărturii pentru viitor-Dinu C.
Giurescu 15:00 Patinaj artistic
17:30 Festivalul International de
Circ de la Monte-Carlo 18:00
Exclusiv în România 18:50
Teleenciclopedia 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:10 Angelique,
marchiza ingerilor 23:15
Profesioniştii... cu Eugenia Vodă
00:15 Zona 01:45 Telejurnal 01:50
Telejurnal

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 Diva cu
greutate 11:00
Confesiunile unei
mirese 13:00 Ştirile

Pro Tv 13:30 Nouă luni 15:30 În
libertate 17:30 Formidabilul 2 19:00
Ştirile Pro Tv 20:30 Las fierbinţi
22:15 Băi, care mi-ai şutit maşina?
23:45 Operaţiune riscantă 00:15
Echipa de şoc 01:30 Las fierbinţi
02:15 Ucigaşi de schimb 03:00 Diva
cu greutate 04:00 După 20 de ani
04:00 I Like IT

09:00 Dragoste de
mama 11:00 Printul
Valiant 13:00
Observator 14:00

Mireasă pentru fiul meu 16:00

Observator 17:00 Mireasă pentru
fiul meu 19:00 Observator 20:00
Star News 20:30 Comoara
Naţională: Cartea Secretelor 23:00
Intrigi parfumate 00:00 Burlacul
01:15 Dragoste de mama

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

Familii la răscruce 11:00 Click! Poftă
bună! 11:30 Masca de argint 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 Marul stricat 00:00
Mărul discordiei 00:30 Legaturi de

sange 01:30 Capcan TV 02:00 Vreau
să divorţez

07:00 Știrile Kanal D
08:30 Te vreau lângă
mine 10:30 Toamna
bobocilor 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 NORA PENTRU
LEANA 22:30 Eu, cel de dincolo
00:30 Știrile Kanal D

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 00:00 Clona 01:00 Iubire ca în
filme

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 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 NY: Ghiţă Zgârie Nori:
Rico Verhoeven - Errol Zimmerman
23:00 Punk'd. Ţeapa secolului! 00:00
Ştiri Sport.ro 00:30Wrestling WWE
NXT Next Generation

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 Patinaj artistic 14:50
Discover România 15:00 Familia
Kennedy din Massachusetts 16:00
Patinaj artistic 18:15 Lozul cel mare
18:45 Dosar România 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:10 Atingerea
dragostei 23:25 Starea naţiei

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 Diva cu
greutate 11:00 Nouă
luni 13:00 Ştirile Pro
Tv 13:30 În libertate

15:30 Formidabilul 2 17:00 Jumanji
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Cei patru
fantastici: Ascensiunea lui Silver
Surfer 22:15 Lumea de dincolo:
Revolta Lycanilor

09:00 Prinţesa şi
poneiul 10:30 Karate
Kid III 13:00
Observator 13:30

Intrigi parfumate 16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis 19:00
Observator 20:00 Star News 20:30
Riddick - Bătălia începe 22:30
Soldatul universal: un nou început

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

10:00 Fata din lift 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
Sistemul nervos 18:00 Focus 19:00
şi câştigi 19:30 Cireaşa de pe tort
20:30 Schimb de mame

07:00 Știrile Kanal D
08:30 Toamna
bobocilor 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 NORA
PENTRU LEANA 22:30 Testul
curajului

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

07:35 Liga
d r e p t ă ț i i :
Spargerea de la
muzeu 09:00

Aventuri în Las Vegas 10:30 O
fată pe bicicletă 12:15 Pe
platourile de filmare 12:45 Mary
cea cu vino-ncoa' 14:45 Magnolii
de oțel 16:15 Bătălia anului
18:05 Thor: Întunericul 20:00
Uimitorul Om-Păianjen 2 22:20
Umbre 23:10 Sub acelaşi acoperiş
23:45 Elysium

07:00 Ştiri
Sport.ro 10:00
P r o m o t o r
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 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 Debut cu
GLORY: Andrei Stoica - Danyo
Ilunga 23:00 Punk'd. Ţeapa
secolului!

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 20.30 - Băi, care mi-ai 
şutit maşina?
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Din cauza lipsei de
combativitate a oamenilor legii,
treburile au luat-o razna de tot în
Sătmar. Un borfaş ordinar din
Carei îşi permite să ameninţe un
jurnalist ziua-n amiaza mare,
taman în faţa Palatului de
Justiţie. şi nici nu oricum, ci
însoţit de o gaşcă de locotenenţi.
Senin, de parcă ar fi vorbit de
cumpărăturile de la piaţă,
borfaşul Tona a afirmat că a mai
încercat odată să atenteze la in-
tegritatea fizică a jurnalistului,
vrând să-i taie tendoanele de la
picioare pentru a-l lăsa infirm
într-un scaun cu rotile. A contin-
uat, spunând că de data asta nu
va mai scăpa, că îi va scoate ochii
şi că îi va rupe picioarele. Toate
aceste ameninţări vin din partea
unui borfaş jegos, care nici nu-şi
mai aminteşte câte infracţiuni a

comis la viaţa lui şi de câte ori a
fost în puşcărie. Plin de bani
obţinuţi din infracţiuni, acest
borfaş nu se mai teme absolut
deloc de consecinţele legii. Dacă
poliţiştii ar fi fost mai hotărâţi în
privinţa sa şi l-ar fi urmărit puţin
mai atent, acesta nu ar fi ajuns să
dispreţuiască nu numai legea, ci
şi oamenii legii. Sperăm că,
măcar în al doisprezecelea ceas,
Poliţia sătmăreană va lua atitu-
dine în faţa borfaşilor de acest
gen, fie că li se spune Tona, Maja,
Kilogram sau Gram. Locul lor
este după gratii, nu în libertate,
printre cetăţenii oneşti ai acestui
judeţ. Dacă poliţiştii consideră
că nu sunt capabili să le vină de
hac, ar face mai bine să-şi dea
demisia, în loc să se tot lupte
între ei pentru funcţii şi salarii de
merit.

Tupeu jegos de borfaş

LEBăDA ANGAJEAză:
1 inginer mecanic

2 operatori stivuitor cu atestat
2 muncitori necalificati

Pentru mai multe informatii va asteptam la sediul nostru
de pe Str. Gheorghe Baritiu nr. 27, iar CV-urile se depun
la sediu sau pe e-mail la angajari@lebada.ro
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Un şef de post dintr-o
comună din judeţul Satu
Mare le-a demonstrat zi-

lele trecute celorlalţi şoferi cum se
poate călca în picioare Codul ru-
tier. Purtătorul de uniformă a fost
filmat în timp ce a încălcat regulile
de circulație în fața celorlalţi par-
ticipanţi la trafic. Deși nu era în
misiune - în condiţiile în care sem-
nalele luminoase nu erau puse în
funcţiune – șeful de post a circulat
peste viteza maximă admisă și a
făcut depășiri peste linia continuă.
Aspecte care ar trebui să îl lase pe
individ fără permis de conducere,
în mod normal. Totul a avut loc pe
raza comunei Botiz, scena fiind fil-
mată de un șofer din trafic. Din
imaginile video se vede cum
polițiștul, care venea dinspre Satu
Mare, a trecut prin localitate cu
peste o sută de kilometri pe oră,
nici măcar linia continuă nefiind
un impediment pentru omul legii. 

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, co-

misarul 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, sătmăreanul s-ar fi aflat pe
trecerea de pietoni în momentul
în care a fost acroșat de jeepul con-

dus de șeful IPJ Satu Mare. Cu
toate că pe buletinele de presă re-
mise de IPJ sunt trecute toate ac-
cidentele de circulaţie, cel produs
de Florentin Vlad a fost trecut sub
tăcere, existând astfel suspiciuni că
s-a încercat mușamalizarea acestui
caz.

DUPă EXEMPLUL DAT DE şEFUL IJP, COMISArUL şEF FLOrENTIN VLAD

un poliţist vitezoman a călcat 
în picioare Codul rutier
Petre Silvăşanu

EXEMPLU. Mostră perfectă despre cum să calci în picioare Codul Rutier

Pușcă cu aer
comprimat,
deținută ilegal

Un bărbat din localitatea
Baba Novac a fost depistat deţinând
ilegal o puşcă cu aer comprimat.
Astfel, joi, poliţiştii ardudeni l-au
identificat pe E. Stelian, din Baba
Novac,  care  deţinea  la domiciliul
său o puşcă cu aer comprimat de
provenienţă rusească, pe care acesta
a adus-o în urma cu doi ani din Ger-
mania. În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul  săvârşirii
infracţiunii de ,,nerespectarea
regimului armelor şi muniţiilor, re-
spectiv deţinerea fără drept de arme
neletale din categoria celor supuse
autorizării”.

Robert Marcus

Aflându-se joi seara la
volanul unui autoturism VW Polo la
intersecția Drumului Careiului cu
strada Prahova din Satu Mare,
M.Genică, în vârstă de 44 ani, din
Satu Mare, l-a accidentat grav pe bi-

ciclistul Botoș Ianos Csaba, de 46
ani, care s-a angajat în traversarea
străzii pe bicicletă pe trecerea de
pietoni marcată și semnalizată
corespunzător. Victima a fost
transportată la UPU Satu Mare, însă

aceasta a refuzat internarea. Ambilor
participanți la trafic li s-au recoltat
probe biologice de sânge în vederea
stabilirii unei eventuale alcoolemii,
iar cercetările în cauză continuă. 

Robert Marcus

O femeie în vârstă de 74 de
ani din Carei a fost bătută sălbatic de
propiul ei nepot. Astfel, joi, polițiștii
careieni au fost sesizați prin SNAU
112, de către B. Elisabeta în vârstă de
74 ani, din Carei, despre faptul că a
fost bătută de către propriul său
nepot, B. Kristopher. Oamenii legii
au constatat că nepotul, în vârstă de
21 ani, din  Carei, i-a aplicat bunicii
mai multe  lovituri cu piciorul si
pumnii în zona pieptului și spatelui,
și a spart geamurile locuinței. În cauza
se efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de ,,loviri sau
alte violente si distrugere”.

Tot joi, un tânăr de 28 de
ani din Acâş a fost bătut măr de tatăl
său. Incidentul a avut loc în locali-

tatea Acîş şi s-a produs pe fondul
consumului de băuturi alcoolice şi a
unor discuţii contradictorii dintre cei
doi. Victima, Alexandru F., de 28 ani,
s-a prezentat la cabinetul medical din
localitate şi  ulterior a fost transportat
la Unitatea de Primiri Urgenţe Satu
Mare pentru acordarea de îngrijiri
medicale. În urma verificărilor efec-
tuate de poliţiştii Postului de Poliție
Comunal Acâș s-a stabilit faptul că
Sandor F., de 47 ani, i-a aplicat fiului
mai multe lovituri cu palmele și pum-
nul în diferite zone ale corpului,
provocându-i leziuni. În cauză se
efectuează cercetări  sub aspectul
săvârşirii infracțiunii de violență în
familie.

Robert Marcus

Septuagenară, bătută sălbatic 
de propriul nepot

Pentru cei pasionaţi de
creşeterea iepurilor de rasă, a
păsărilor şi a animalelor mici cea mai
mare satisfacţie este cea când cei din
jur le admiră muncă şi îşi doresc să
afle mai multe despre exemplarul pe
care îl îngrijesc cu atâta dragoste. În
sensul acesta expoziţia organizată la
Satu Mare şi-a atins scopul deoarece
sute de sătmăreni de toate vârstele şi-
au manifestat interesul pentru
necuvântătoarele care îşi aşteptau
liniştite vizitatorii.

Peste 150 de iepuri de toate
rasele, unii dintre ei chiar campioni,
250 de găini cu penaj deosebit şi
peste 200 de rase de porumbei pot
fi vizitate în cadrul expoziţiei de
păsări şi animale mici organizată
într-un imobil de pe strada Lucian
Blaga nr. 248/D, de Asociaţia
Judeţeană a Crescătorilor de Păsări

şi Animale Mici Satu Mare.
Expoziţia îşi închide porţile
duminică, atunci când va avea loc şi
o tombolă. Până atunci, cei care nu
au apucat să le facă o vizită celor mai
premiaţi iepuri sau celor mai col-
orate şi exotice zburătoare sunt
aşteptaţi de către crescătorii veniţi
din judeţele Sălaj, Maramureş, Bihor
şi Satu Mare. Cei care au trecut pe
aici nu au regretat timpul petrecut
alături de micile necuvântătoare.

La tombola de duminică
participă fiecare vizitator pe baza
biletului de intrare iar norocoşii pot
câştiga porumbei, găini şi iepuri.
Expoziţia are loc în fiecare an, iar or-
ganizatorii susţin că ar avea şi mai
mulţi vizitatori dacă locaţia ar fi un-
deva în centrul oraşului pentru ca şi
cei care nu au maşină să poată ajunge.

Alexandra Ardelean

Biciclist accidentat pe trecerea de pietoni

Sute de exponate la expoziţia 
de păsări şi animale mici
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