
Abonamente sociale în locul 
gratuităţilor la Transurban PAG.4

Ministrul Educaţiei a trimis
de curând adrese către in-
spectoratele şcolare din

ţară pentru ca acestea să anunţe şco-
lile din subordine că, până pe 6 mar-
tie, părinţii trebuie să depună o
cerere de înscriere la ora de Religie a
copiilor lor pentru acest semestru şi
nu din septembrie, cum se anunţase
iniţial. 

Decizia oficialilor din Edu-
caţie a venit după încheierea dezba-
terii din Camera Deputaţilor, la care
au participat principalii reprezen-
tanţi ai principalelor culte recunos-
cute din România şi lideri ai
societăţii civile. iar tema dezbaterii a
fost tocmai modul în care va fi
schimbată Legea Educaţiei în pri-
vinţa orei de Religie, astfel încât să
fie în acord cu decizia Curţii Consti-
tuţionale (CCR).

Menţionăm că magistraţii
constituţionali au decis că, de acum
înainte, părinţii trebuie să depună
cerere de participare a copiilor lor la
ora de Religie, şi nu una de retragere.
Concret, de acum înainte, religia va
fi studiată doar de copiii ce au depus
o cerere în acest sens, în timp ce până
acum elevii erau înscrişi automat la
ora de Religie şi era nevoie de o soli-
citare pentru a nu mai studia această
materie. 

continuare în pagina 2 
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Primul meci , primul duel
de foc pentru Olimpia în 2015. Ele-
vii lui Csik şi Dragomir joacă mâine
la Râmnicu Vâlcea împotriva unei
contracandidate la un loc de play-
off, cele două formaţii fiind vecine
de clasament. Din păcate, antrenorii
Olimpiei nu se vor putea baza pe
noua achiziţie Adrian Mărkuş,
acesta având în continuare probleme
la tendon. Adrian Sălăgeanu va face
deplasarea chiar dacă nu s-a antrenat

în ultimele zile din cauza gripei, în
vreme ce fundaşul Marius Bălău şi-
a revenit şi e apt de joc după ce a
acuzat la începutul pregătirilor
probleme la spate.

“Suntem conştienţi că ne
aşteaptă un meci extrem de dificil.
Vrem să obţinem un rezultat pozitiv,
cu o victorie la Vâlcea am fi mai
aproape de play-off ”, spune Tibi
Csik.
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LiGA A 2-A 
Duel pentru play-off!

Cea de a treia ediţie a Târ-
gului Mărţişorului Tradiţional de la
Negreşti-Oaş, deschis oficial ieri, s-
a bucurat de succes atât în rândurile
elevilor care le-au confecţionat, cât
şi în rândurile negreştenilor, care le-
au cumpărat. Evenimentul a fost
organizat de Primăria şi Consiliul
Local Negreşti-Oaş, prin Casa
Orăşenească de Cultură Negreşti-
Oaş, în colaborare cu instituţiile de

învăţământ și ONG-urile din oraş. 
Aşa după cum spunea în

cuvântul său de deschidere direc-
torul Casei Orăşeneşti de Cultură
din Negreşti-Oaş, Natalia Lazăr,
scopul evenimentului este acela de
a identifica, stimula şi valorifica
potenţialul artistic al copiilor prin
realizarea unor creații artistice orig-
inale. 
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Târgul Mărţişorului Tradiţional de
la Negreşti-Oaş s-a bucurat de succes

Pedepse cu executare 
în dosarul “Usturoiul”
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Astăzi, valorile termice di-
urne vor fi în general în creştere faţă
de intervalul anterior, astfel încât
vremea va fi mai caldă decât în mod
normal pentru sfârşitul lunii febru-
arie, la nivelul întregii ţări. Vineri,
temperaturile maxime vor fi
cuprinse între 8 şi 17 grade, iar cele
minime se vor situa între 0 şi 7
grade, uşor mai scăzute în depre-
siuni. Cerul va fi temporar noros şi
pe arii restrânse va ploua slab, în cur-
sul zilei în regiunile nordice, iar

noaptea, în sud-vest şi sud. În zona
montană înaltă se vor semnala
precipitaţii mixte. Vântul va sufla
slab şi moderat. Dimineaţa şi
noaptea, în zonele joase, local va fi
ceaţă. La munte, valorile termice di-
urne vor creşte vineri faţă de inter-
valul anterior, iar vremea va fi mai
caldă decât în mod normal pentru
sfârşit de februarie. Cerul va fi tem-
porar noros şi pe arii restrânse se vor
semnala precipitaţii mixte. Vântul
va sufla slab şi moderat.

Vremea, mai caldă decât 
de obicei
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Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CliniCA
sfântUl AntOn

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
nOn-STOP

Azi este
Vineri, 27 februarie 2015

ziua 58 a anului

Lucrurile inutile pe care le ştim
sunt mai numeroase decât cele
necesare pe care le ignorăm.
(luc de Clapier de Vauvenargues)

Soarele răsare la 6 şi 57 minute,
apune la 18 şi 0 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Cuv. Mărt.
Procopie şi Talaleu (Post)
Romano – catolic - Sf. Gabriel al
Maicii Îndurerate, călug.
Greco – catolic - Cuv. Procopie
Decapolitul.

1940 - Biochimiștii americani
Martin Kamen și Sam Ruben
descoperă izotopul carbon-14.

ÎNOTâND PRIN LABIRINT

iOan Raţiu

Majoritatea românilor
(54,7%) declară că nu ar renunţa la
o parte din libertăţile şi drepturile
lor pentru a avea mai multă
siguranţă personală, în timp ce
31,7% ar renunţa la o parte din
drepturile şi libertăţile lor pentru a

avea mai multă siguranţă personală.
13,6% nu ştiu sau nu răspund la
această întrebare. 

Aceste răspunsuri trebuie
analizate atât în contextul dezbater-
ilor publice prilejuite de respingerea
de către Curtea Constituţională a
mai multor legi cu implicaţii asupra
securităţii naţionale, cât şi prin ra-
portare la un fond valoric şi cultural
consistent, încă influenţat de
memoria activităţii fostelor struc-
turi de securitate din timpul
regimului comunist şi care
determină un ataşament instinctual
şi firesc pentru libertate. 

Deşi cele două concepte -
libertatea şi securitatea - par rivale
şi sunt percepute astfel în societatea
democratică modernă, libertatea şi
securitatea alcătuiesc un binom care
trebuie tratat ca atare. A beneficia
de libertăţi şi drepturi civile în
condiţii de insecuritate este o im-
posibilitate factuală şi conceptuală.
Pe de altă parte, o societate
democratică îşi poate pierde esenţa
sa democratică fără un echilibru

corect între libertate şi securitate,
un echilibru care se bazează pe prin-
cipiul că libertatea reprezintă regula
centrală. 

Până la urmă, echilibrul
dintre libertate şi securitate este sta-
bilit de fiecare societate în funcţie
de valorile dominante din acea so-
cietate, de sentimentul general de
securitate/insecuritate al populaţiei
existent la momentul dezbaterii, de
corectitudinea dialogului public în
jurul acestor probleme esenţiale ale
societăţii democratice şi ale statului.

53,5% dintre români nu
cred că telefonul lor a fost ascultat,
în timp ce 30,3% cred acest lucru.
16,2% nu ştiu sau nu răspund. Pon-
derea ridicată a celor care cred că au
avut telefonul ascultat se bazează
probabil atât pe amintirea activităţii
fostei Securităţi (în cazul
generaţiilor mai vârstnice), cât şi pe
mitologiile mai actuale, dezvoltate
în toate societăţile democratice
moderne, cu privire la interferenţa
unor entităţi statale sau non-statale
în spaţiul privat în contextul

răspândirii în masă a mijloacelor de
comunicaţii moderne. 

53,7% dintre români
declară că le este mai teamă de in-
fractori, decât de instituţiile statu-
lui, că ar putea să le intercepteze
comunicaţiile (telefon, email), în
timp ce 27% declară că le este mai
teamă de instituţiile statului, decât
de infractori, că ar putea să le inter-
cepteze comunicaţiile (telefon,
email).

Puţin peste jumătate din-
tre români (53,4%) au auzit de dis-
puta pe marginea legilor privind
retenţia datelor, cartelele pre-pay şi
securitatea cibernetică adoptate de
Parlament şi respinse de Curtea
Constituţională. 39,3% spun că nu
au auzit de subiect, iar 7,3% nu
răspund. Dintre cei care au auzit de
subiect (dintre cei 53,4%), 53,9%
declară că nu au cunoştinţă despre
prevederile celor 3 legi şi motivele
pentru care au fost respinse de
Curtea Constituţională, 43,2%
răspund afirmativ, iar 2,9% nu
răspund.
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În dezbaterea din Camera
Deputaţilor au fost formulate, fără
sorţi de izbândă, mai multe puncte
de vedere. Pe unele dintre ele le con-
semnăm succint. S-a propus astfel ca
înscrierea la ora de Religie să se facă
la începutul fiecărui an şcolar, deşi,
în replică, s-a apreciat că dacă cere-
rile s-ar depune la sfârşit de an şcolar
s-ar putea realiza încadrarea cadrelor
didactice. Reprezentanţii Patriarhiei
Ortodoxe au propus ca cererea de
participare să fie validă pe toată pe-
rioada şcolarizării. S-a mai spus că
icoanele de pe pereţi afectează ne-

utralitatea instituţiei de învăţământ
şi ar trebui date jos, în timp ce, în re-
plică, s-a afirmat că icoanele trebuie
privite ca pe nişte lucrări de artă, aşa
cum cele mai multe sunt. 

Ar mai fi de spus că, po-
trivit deciziei CCR, Religia rămâne,
cel puţin deocamdată, în trunchiul
comun, unde sunt incluse materiile
obligatorii. Statutul orei nu s-a
schimbat iar înscrierea copiilor la ora
de Religie pentru acest semestru se
efectuează, conform adresei Minis-
terului Educaţiei, prin cereri depuse
de părinţi până pe 6 martie.

Ora de Religie în şcoli 
urmare din pagina 1

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

Ce aleg românii între libertate şi securitate

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Începem weekend-ul cu un ceai
dansant, şi pentru a ne binedis-
pune Dj Gaby i-a invitat pe Ţuţu,
Nicu, şi Călin, cu alte cuvinte re-
numita formaţie Rubin.

ORa adeVăRului
CAMPANIA NORD VEST TV
TE CONSULTĂ
Dr. MARIUS FODOR, medic
specialist în chirurgie, este
așteptat în cadrul emisiunii „Ora
Adevărului”, de astăzi, de la ora
18:00. Vă invităm și pe dumnea-
voastră alături de moderatorul
emisiunii, Victor Constantino-
vici, pentru a descoperi din  mij-
loacele moderne de tratare.

PeRSPeCTiVele 
uniVeRSiTăţii GOldiŞ
SaTu maRe
Prof. univ. dr. GAVRIL AR-
DELEAN - prorector şi direc-
tor al Universităţii de Vest
VASILE G OLDIŞ Arad- Fi-
liala Satu Mare ne va furniza
informaţii de ultimă oră , din
atelierul de lucru al acestei
prestig ioase universităţi săt-
mărene, prin intermediul edi-
ţiei speciale a emisiunii
UNIVER SITARIA. Viitori
absolvenţi de liceu, părinţi şi
bunici fiţi cu ochii pe NORD
VEST T V, în această seară, la
ora 20.45. Realizator : Dumi-
tru Ţimerman.
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Pedepse cu executare în dosarul “Usturoiul”
8Foştii vameşi Nicoleta Dobrescu şi Vasile Nagy au primit câte patru ani şi opt luni închisoare, iar Pavel Vanciu
trei ani de închisoare cu executare

Nicoleta Dobrescu, Vasile
Nagy şi Pavel Vanciu, toţi
trei foşti vameşi în Halmeu,

acuzați că au prejudiciat bugetul UE
cu 1,5 milioane euro prin exporturi
fictive de usturoi, au fost
condamnați, în această săptămână,
de Judecătoria Satu Mare. Cei trei au
fost trimişi în judecată în dosarul
“Usturoiul” în februarie 2013. Învâr-
telile vameşilor au fost descoperite
după ce s-a constatat o diferenţă de
50 de TIR-uri între cele aflate în evi-
denţa Vămii Halmeu şi cele ale poli-
ţiştilor de frontieră din Halmeu.
Dobrescu a fost condamnată la patru
ani şi opt luni închisoare, Nagy la
patru ani şi opt luni închisoare, iar
Vanciu la trei ani de închisoare. Ni-
coleta Dobrescu se află în prezent în
închisoare, unde îşi ispăşeşte pe-
deapsa de patru ani şi şase luni de în-
chisoare primită în dosarul “Mită la
Vama Halmeu”.

Pedepse grele şi bani
confiscaţi

Nicoleta Dobrescu, care în
prezent îşi ispăşeşte pedeapsa în
dosarul “Mită la Vama Halmeu”, a fost
condamnată pentru săvârşirea
infracţiunii de fals intelectual la
pedeapsa de doi ani închisoare.
Instanța a condamnat-o pentru
săvârşirea infracţiunii de folosire sau
prezentare de documente ori declaraţii
false, inexacte sau incomplete, care are
ca rezultat diminuarea ilegală a
resurselor din bugetul general al Uni-
unii Europene sau din bugetele admin-
istrate de acestea ori în numele lor, la
pedeapsa de patru ani închisoare.
Nicoleta Dobrescu va executa
pedeapsa cea mai grea, aceea de patru
ani, la care se adaugă un spor de o
treime din pedeapsa de doi ani în-
chisoare, urmând ca aceasta să execute
pedeapsa de patru ani şi opt luni în-

chisoare.
Vameșul Vasile Nagy a fost

condamnat pentru săvârşirea
infracţiunii de fals intelectual la
pedeapsa de doi ani închisoare. Pentru
săvârşirea infracţiunii de folosire sau
prezentare cu rea-credinţă de docu-
mente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat dimin-
uarea ilegală a resurselor ce trebuie vi-
rate către bugetul general al Uniunii
Europene sau către bugetele adminis-
trate de aceasta ori în numele ei a fost
condamnat la patru ani închisoare.
Vasile Nagy va executa o pedeapsă de
patru ani şi opt luni închisoare.

Pavel Vanciu a fost con-

damnat pentru săvârşirea infracţiunii
de fals intelectual la pedeapsa de un an
şi şase luni închisoare. De asemenea,
Pavel Vanciu a fost condamnat pentru
săvârşirea infracţiunii de folosire sau
prezentare cu rea-credinţă de docu-
mente ori declaraţii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat dimin-
uarea ilegală a resurselor ce trebuie vi-
rate către bugetul general al Uniunii
Europene sau către bugetele adminis-
trate de aceasta ori în numele ei la
pedeapsa de doi ani şi şase luni în-
chisoare. Pavel Vanciu va executa o
pedeapsă de trei ani de închisoare.

Judecătoria Satu Mare a mai
decis ca Nicoleta Dobrescu să plătească

Agenţiei Naţionale de Administrare
Fiscală despăgubiri în valoare de
2.479.989 lei, Vasile Nagy de
1.790.780 lei, iar Paul Vanciu de
898.978 lei. Sentinţa Judecătoriei Satu
Mare nu este definitivă.

Prejudiciu de 
1,5 milioane euro

Potrivit procurorilor antico-
rupţie, în perioada 2007 – 2008, incul-
paţii Nicoleta Dobrescu, Vasile Nagy
şi Pavel Vanciu, toţi în calitate de in-
spectori vamali asistenţi în cadrul Bi-
roului Vamal Halmeu, au consemnat
în documentele vamale pe care le-au
întocmit (fişe de evidenţă a mijloacelor
de transport controlate, registrul de
evidenţă a bunurilor la export, înregis-
trările din sistemul informatic vamal
(NCTS), declaraţii de tranzit vamal –
MRN, pe suport de hârtie), fapte ne-
corespunzătoare adevărului, în sensul
că, prin Vama Halmeu au tranzitat Ro-
mânia, spre Ucraina, un număr total de
54 de mijloace de transport mărfuri în-
cărcate cu usturoi achiziţionat din
China. În realitate, aceste mărfuri nu
au ajuns în Ucraina.

Cu toate acestea, Nicoleta
Dobrescu, Vasile Nagy şi Pavel Vanciu
au folosit documentele falsificate pen-
tru a confirma ieşirea din România şi,
implicit, din spaţiul vamal european
comun, a celor 54 de transporturi de
usturoi. Acest fapt a creat condiţiile
pentru ca taxele datorate bugetului
Uniunii Europene, ca urmare a valori-
ficării pe teritoriul UE a mărfurilor
menţionate, să nu mai fie achitate. Prin
această modalitate, bugetul general al
Uniunii Europene a fost prejudiciat cu
suma totală de 5.169.747 lei (echiva-
lentul a aproximativ 1.477.070 euro),
reprezentând taxe vamale şi taxe spe-
ciale.

Dobrescu se află deja
în spatele gratiilor

La sfârşitul lunii martie

2011, procurorii DNA i-au trimis în
judecată pe oamenii de afaceri clujeni
Liviu Florian şi Ion Savu, pentru două
infracţiuni de trafic de influenţă, şi pe
fostul angajat al unui magazin duty-
free din Vama Halmeu, Ioan Romeo
Niţu, acuzat de complicitate la două
infracţiuni de cumpărare de influenţă.
Totodată, au fost trimişi în judecată
omul de afaceri negreştean Florin
Feher, pentru complicitate la două
infracţiuni de cumpărare de influ-
enţă, şi fosta şefă a Vămii Halmeu,
Nicoleta Dobrescu, în sarcina căreia
s-a reţinut infracţiunea de cumpă-
rare de influenţă. Potrivit rechizito-
riului, “în perioada septembrie 2009
– februarie 2010, inculpatul Florian
Liviu a pretins şi primit de la incul-
pata Dobrescu Nicoleta, inspector
vamal în cadrul Biroului Vamal Hal-
meu, suma de 130.000 de euro pro-
miţându-i, în schimb, că îşi va
exercita influenţa reală asupra învi-
nuitului Mărginean Radu Traian,
şef al Autorităţii Naţionale Vamale
(ANV) şi vicepreşedinte al Autori-
tăţii Naţionale de Administrare Fis-
cală (ANAF), pe care îl va determina
s-o delege în funcţia de şef al Birou-
lui Vamal Halmeu”. Potrivit DNA,
Liviu Florian a intervenit la Radu
Mărginean prin intermediul învi-
nuitului Eugeniu Petrescu. În comu-
nicatul DNA se mai arăta că: “ca
urmare, prin ordinul din data de 22
septembrie 2009 semnat de Mărgi-
nean Radu Traian, inculpata Do-
brescu Nicoleta a fost delegată până
la 31 decembrie 2009 în funcţia de
şef birou vamal la Biroul Vamal Hal-
meu, delegare ce a fost prelungită
până la 23 februarie 2010, în lipsa
unui interviu sau a unui concurs pu-
blic”. Banii au fost primiţi în mai
multe tranşe prin intermediul incul-
paţilor Ion Savu şi Ioan Romeo
Niţu. Procurorii au dispus disjunge-
rea cauzei faţă de fostul şef al ANV,
Traian Mărginean, şi intermediarul
mitei, Eugeniu Petrescu. După înce-
tarea delegării, Nicoleta Dobrescu a
primit o nouă propunere din partea
lui Liviu Florian să o ajute să fie nu-
mită definitiv pe post contra sumei
de 300.000 de euro. Între timp, Do-
brescu a formulat un autodenunţ la
DNA. Pentru a face rost de cei
300.000 euro, Liviu Florian s-a ofe-
rit să garanteze un eventual împru-
mut cu un teren pe care îl avea lângă
fabrica “Nokia” din judeţul Cluj.

Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a pronunţat în martie 2014
sentinţa definitivă în dosarul “Mită
la Vama Halmeu”. Fosta şefă a Vămii
Halmeu, Nicoleta Dobrescu, a fost
condamnată la doi ani şi jumătate de
închisoare cu executare. Omul de afa-
ceri Liviu Florian din Cluj a fost con-
damnat la trei ani şi şase luni de
închisoare cu executare, iar inculpaţii
Florin Feher, Ion Savu şi Romeo
Niţu au fost condamnaţi la doi ani şi
şase luni de închisoare cu executare.
Anterior, Tribunalul Satu Mare l-a
condamnat pe Liviu Florian la şapte
ani de închisoare cu executare, pe Ni-
coleta Dobrescu la patru ani şi şase
luni de închisoare, iar pe Florin Feher
şi Romeo Niţu la patru ani şi trei luni
cu executare, în timp ce Ion Savu a
primit pedeapsa de trei ani şi nouă
luni. Curtea de Apel Oradea a mai
redus din pedepsele celor cinci incul-
paţi. În martie 2014, toţi cei cinci con-
damnaţi definitiv au fost încarceraţi.

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
________________________________
În  fiecare    luni  a săptămânii    între orele
9:30 – 17:30 la Cabinet Dr. COICA  va
consulta:

dr.   Elena - luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

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

dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

Programari :0753.683.797
________________________________
La  Cabinet Dr.Coica,in fiecare zi de Luni

- Miercuri de la ora 15:00 va consulta 
dr. Vinkler loredana

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

dr. Ignat Meda 
Medic specialist Gastroenterologie

Programari: 0732.11.68.23
________________________________
La cabinet Dr. Coica Luni-Miercuri-Vineri
între orele 15:00-17:00  va consulta

dr. Cozlean alin 
Medic  Primar  o.r.l.

Programări la tel:0741.744.583
________________________________
Determinari de dioptrii şi prescripţii optice
în zilele de  Luni,Miercuri,Vineri  de la ora
08:00-11:00

Marţi  şi Joi de la ora 13:00-15:00
optometrist   laza  Cristina 

Programari:  0732.11.68.42
________________________________
La cabinet Dr. Coica  în fiecare zi de Marţi
şi Joi între orele 15:00-18:00 

dr.aracs Tamas loredana
Medic specialist oncologie Medicala

Consultaţii:
- depistarea precoce a cancerului mamar si
cutanat
- consiliere a tratamentului oncologic de
specialitate.

Programari la telefonul : 0771.63.00.15
intre orele : 12:00 – 15:00

________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Luni
şi Miercuri  între orele 15:00-18:00 

dr.Filimon adriana
Medic specialist diabet zaharat 

nutritie si Boli Metabolice
-consultatii de Nutritie ( obezitate, supra-

pondere, subpondere, meniu personalizat)
-consultatii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , dia-
bet gestational
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultatii Boli metabolism: dislipidemii,
hiperuricemii/guta
-determinarea glicemiei
Programari la telefon nr.  0741.135.808
intre orele  12:00-15:00
________________________________
La cabinet Dr.Coica va consulta in fiecare

Marti de la ora 16:00   
dr.Bontya adriana

Medic specialist radiolog 
Programari la telefon:0742.20.09.92
________________________________
In luna  Martie  2015  La cabinet  Dr.Coica
va consulta 

dr.Capraru Marius 
Medic Primar  reabilitare Medicala

(B.F.T.)
Programari  la telefon 0732116841
Consultatia  70 Ron 
________________________________
In data de 21.02.2015   Ora 11: 00 La cabi-
net Dr. Coica va consulta 

Conf. Univ.  Cevei  Mariana 
Medic Primar reabilitare Medicala

(fizioterapie)
Programari la telefon 0732116841 

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

szasz lorand

GRUPARE. Dobrescu, Nagy şi Vanciu au derulat afaceri bănoase în Vama Halmeu
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Abonamente sociale în locul gratuităţilor
la Transurban
8Consilierii UDMR propun înlocuirea gratuităţilor pe mijloacele de transport în comun cu abonamente sociale
și, ulterior, extinderea acestor facilităţi

Reprezentanţii UDMR din
cadrul Consiliului Local
Satu Mare propun scoaterea

gratuităţilor pe mijloacele de trans-
port în comun ale Transurban. Ace-
ştia au propus să se introducă
abonamente sociale, la preţuri mo-
dice, pentru aceleaşi categorii de
persoane şi, eventual, extinderea
acestora şi la alte categorii sociale
defavorizate. Din câte se pare, con-
ducerea operatorului public de
transport local – Transurban – a
luat în calcul această propunere, ur-
mând să se facă analizele de cost. 

Preţuri modice în
locul gratuităţilor

Potrivit unor evidenţe ale
operatorului public de transport local
– Transurban, până în prezent la ni-
velul municipiului Satu Mare benefi-
ciază de gratuităţi pe mijloacele de
transport în comun un număr de
2.700 de persoane, în timp ce 300 de
persoane beneficiază de reduceri ale
abonamentelor. Consilierii UDMR
au cerut înlocuirea gratuităţilor cu
abonamente sociale. „Grupul consi-
lierilor UDMR a fost acuzat că am
tăiat subvenţiile la Transurban. Nu
este adevărat. Noi am propus ca din
cei 4,5 milioane de lei, cât este sub-
venţia anuală acordată de Consiliul
Local, din patru milioane de lei să se
acopere diferenţele de preţ la bilete și
alte cheltuieli, iar 500.000 de lei să
meargă la capitolul de dezvoltare.
Dacă se face un abonament social se

poate extinde acest program de faci-
lităţi sau se pot face economii”, a spus
consilierul UDMR Masculic Csaba.  

Ruina de pe Ostrovu-
lui intră în reabilitare

Primăria Satu Mare inten-
ţionează să reabiliteze imobilul nelo-
cuit de pe strada Ostrovului, aflat în
stare avansată de degradare. Adminis-

traţia locală urmează să acceseze un
proiect de finanţare în vederea asigu-
rării fondurilor necesare lucrărilor de
reabilitare. „Pentru obţinerea unei fi-
nanţări pentru acest obiectiv am ini-
ţiat elaborarea documentaţiei
tehnico-economice necesare, con-
stând din Documentaţie de Avizare
a Lucrărilor de Intervenţii elaborată
de o firmă de profil, având ca obiectiv
crearea a 40 de locuinţe sociale în

blocul de pe str. Ostrovului Bloc C
nr. 18, cea nepopulată. Proiectul tra-
tează următoarele categorii de lu-
crări: recompartimentarea interioară
a clădirii, respectiv finisarea inte-
rioară și exterioară a acesteia; ter-
moizolarea anvelopei clădirii,
respectiv hidroizolarea terasei;
proiectarea tâmplăriei și a pardoseli-
lor aferente clădirii, respectiv a ram-
pei de acces pentru persoane cu

dizabilităţi fizice și reproiectarea
branșamentelor la utilităţi; în-
locuirea completă a instalaţiilor sani-
tare, de preluare a apelor pluviale, de
gaze naturale combustibile, electrice
interioare și de încălzire”, se arată în
proiectul de hotărâre aprobat de
consilierii sătmăreni. Valoarea rezul-
tată din indicatorii tehnico-econo-
mici ai investiţiei propuse este de
873.000 de euro. 

CIPRIAN BÂTEA

INIŢIATIVĂ. Consilierii locali vor reabilitarea ruinei de pe Ostrovului

Cea de a treia ediţie a Târ-
gului Mărţişorului Tradiţional de la
Negreşti-Oaş, deschis oficial ieri, s-a
bucurat de succes atât în rândurile
elevilor care le-au confecţionat, cât şi
în rândurile negreştenilor, care le-au
cumpărat. Evenimentul a fost organi-
zat de Primăria şi Consiliul Local
Negreşti-Oaş, prin Casa Orăşenească
de Cultură Negreşti-Oaş, în colabo-
rare cu instituţiile de învăţământ și
ONG-urile din oraş. 

Aşa după cum spunea în cu-
vântul său de deschidere directorul
Casei Orăşeneşti de Cultură
Negreşti-Oaş, Natalia Lazăr, scopul
evenimentului este acela de a identi-
fica, stimula şi valorifica potenţialul
artistic al copiilor prin realizarea unor
creații artistice originale. “Obiectivele
proiectului sunt stimularea
creativităţii și dezvoltarea abilităţilor
de comunicare prin limbaj artistic,
identificarea și transpunerea în pro-
duse artistice (mărțișoare, felicitări) a
unor elemente de artă tradițională
românească şi identificarea propriilor
valori artistice și ale comunității din
care fac parte”, a spus Natalia Lazăr.

Cuvinte de apreciere faţă de
organizarea acestui eveniment pre-
cum şi felicitări pentru elevii
negreşteni implicaţi în proiect au mai
transmis secretarul Primăriei

Negreşti-Oaş, Ioan Radu Grigoraş,
cât şi consilierul local Mihai Big.

Lucrările a sute de elevi de
la toate unităţile de învăţământ din
oraş au fost expuse în cadrul acestui
târg, fiecare instituţie de învăţământ
având pregătit câte un stand. Majori-
tatea acestora au ales să
confecţioneze mărţişoare
tradiţionale, dar au fost şi cazuri în
care tradiţionalul a fost împletit cu
modernismul. Mărţişoarele au fost
confecţionate în cadrul orelor de
curs sau a unor activități extracurric-

ulare, sub îndrumarea profesorilor
coordonatori, școlarii și preșcolarii
din Negrești-Oaș utilizând diferite
tehnici de lucru și materiale diverse
și încercând să păstreze specificul
artei populare din Țara Oașului. 

Exponatele vor fi vândute
pe durata târgului, banii încasați ur-
mând a fi utilizați de către elevi sau
preșcolari pentru alte activități cul-
turale și de voluntariat. Cele mai fru-
moase standuri vor fi premiate azi de
Primărie şi Consiliul Local.

Florin Dura

Târgul Mărţişorului Tradiţional de la Negreşti-Oaş
s-a bucurat de succes

Activitatea bibliotecilor co-
munale este afectată în multe cazuri de
lipsa personalului. Potrivit unei infor-
mări făcute de Biblioteca Judeţeană
Satu Mare, din cele 55 de biblioteci co-
munale existente în judeţ, în șapte nu
au fost desfășurate activităţi specifice
deoarece nu au bibliotecari. Despre
acest aspect se va discuta în prima în-
tâlnire profesională cu bibliotecarii din
sistemul de biblioteci publice din
județul Satu Mare, care se va desfășura
în această dimineaţă în Sala multime-
dia a Bibliotecii Judeţene, cu începere
de la ora 10.00. În cadrul acestei întâl-
niri, organizate de Biblioteca Județeană
Satu Mare și Asociația Națională a Bi-

bliotecarilor și Bibliotecilor Publice
din România (ANBPR), Filiala Satu
Mare, va fi făcută o prezentare a rapor-
tului de activitate al Bibliotecii
Județene Satu Mare aferent anului
2014, vor fi prezentate obiectivele
manageriale propuse pentru anul
2015, oferta programelor de formare
profesională a bibliotecarilor, discuții și
informări de natură organizatorică.

Bibliotecile publice cu cea
mai bună activitate vor fi răsplătite cu
diplome de merit din partea Consiliu-
lui Județean Satu Mare, a Bibliotecii
Județene Satu Mare și a asociației pro-
fesionale.

Florin Dura

De 1 Martie ne recăpătăm
speranța, optimismul, credința în mai
bine și sănătate. Este mesajul pe care îl
transmit pacienții Secției Psihiatrie
Cronici odată cu mărțișorul din
expoziția organizată de Consiliul
Județean Satu Mare și Spitalul
Județean Satu Mare în zilele de joi și
vineri, 26 și 27 februarie 2015. În holul
Consiliului Județean Satu Mare sunt
expuse mărtișoare realizate de
pacienții de la Secția de Psihiatrie

Cronici a Spitalului Județean Satu
Mare. Realizarea acestor mărțișoare
este o plăcere pentru pacienții internați
pentru că își ocupă timpul într-un
mod plăcut și le confecționează în sala
de ergoterapie. Toți cei interesați să
sprijine această campanie de sensibi-
lizare a sătmărenilor sunt așteptați
între orele 8.00 și 16,00 unde pot
achiziționa un vestitor al primăverii
donând atât cât îi lasă sufletul. 

Szasz Lorand

Şapte biblioteci comunale 
fără bibliotecari

Expoziţie caritabilă cu mărţişoarele
pacienţilor de la Psihiatrie Cronici
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Localităţile fantomă ale Sătmarului
8Autorităţile urmăresc readucerea la viaţă a celor patru localităţi fără niciun locuitor înregistrate în judeţul nostru

Recensământul populaţiei şi
a caselor a scos în evidenţă
faptul că circa 1% dintre lo-

calităţile României există doar pe
hârtie, fără să aibă niciun locuitor.
Patru astfel de sate fantomă sunt
înregistrate şi în judeţul Satu Mare,
două dintre acestea, Eteni şi Cucu,
aflându-se pe raza comunei Odo-
reu. Primarul Dumitru Pop afirmă
că, la cererea foştilor locuitori ai
celor două sate sau a urmaşilor
acestora, se urmăreşte repopularea
lor. 

Patru sate fantomă
O echipă de pasionaţi a

găsit şi centralizat localităţile fictive
din România, elaborând o hartă in-
teractivă. Printre cele 126 de locali-
tăţi fictive descoperite în ţară, patru
se află în judeţul Satu Mare. Locali-
tatea Văgaş, situată pe raza comunei
Tarna Mare, nu avea niciun locuitor
la data respectivă, conform
informațiilor Recensământului
Populației și Locuințelor din anul
2011. Localitatea a fost identificată
pe Planurile Directoare de Tragere
(1916-1959), dar pe ortofotopla-
nuri perimetrul delimitează un teren
viran, fără construcții, pe poziția ve-
chii vetre a satului. Nici localitatea
Ganaş, situată pe raza comunei Acâş,
nu avea niciun locuitor la data efec-
tuării recensământului din 2011.
Localitatea a fost identificată pe Pla-
nurile Directoare de Tragere (1916
- 1959), dar pe imaginile satelitare
recente au mai fost identificate doar
două gospodării şi un drum de acces.
O altă localitate care, conform
informațiilor din cadrul Recensă-
mântulul Populației și Locuințelor,
nu avea niciun locuitor la data efec-
tuării acestuia este Eteni, situată în
comuna Odoreu, la doar doi kilo-
metri de centrul de comună. Locali-
tatea a fost identificată pe Planurile
Directoare de Tragere (1916-1959),

dar pe ortofotoplanuri perimetrul
delimitează un teren viran, fără
construcții, pe poziția vechii vetre a
satului. Localitatea a fost distrusă de
râul Someș, pe 14 mai 1970. Ruinele
gospodăriilor din localitate au fost
rase cu ajutorul buldozerelor, în tim-
pul regimului comunist. Interesant
este însă faptul că, potrivit
informațiilor statistice din anul
2013 ale Autorității Naționale Sani-
tar Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor, localitatea figurează cu
104 caprine. 

Tot pe raza comunei Odo-
reu, în imediata apropiere a satului
Mărtineşti, se află satul Cucu, care la
data recensământului avea 11 locui-
tori. Localitatea a fost identificată pe
Planurile Directoare de Tragere

(1916-1959), iar pe ortofotoplanuri
se poate identifica doar o singură
clădire în sud-estul arealului. La fel
ca şi Eteni, în 14 mai 1970 această
localitate a fost inundată de râul
Someș, iar clădirile ce nu au fost dis-
truse de viitură au fost dărâmate cu
buldozerele în timpul regimului co-
munist.

Resuscitarea satelor
fără viaţă

Autorităţile comunei Odo-
reu afirmă că, la cererea foştilor lo-
cuitori din Eteni şi Cucu sau a
urmaşilor acestora, se urmăreşte rea-
ducerea lor la viaţă. „Locuitorii celor
două sate au fost obligaţi să se mute
la Odoreu. Astfel au luat fiinţă stră-

zile Eteni şi Cucu. Au primit aici
câte opt ari de teren unde fiecare şi-
a construit câte o casă. După inun-
daţiile din 1970, clădirile din cele
două sate au fost distruse de autori-
tăţile comuniste, iar terenul a fost
transformat în teren arabil”, a preci-
zat primarul comunei Odoreu.

După Revoluţia din 1989,
cei care au avut terenuri în cele două
sate le-au preluat din nou în posesie.
„Foştii săteni ai celor două sate, sau
urmaşii lor, ne-au solicitat să le ofe-
rim posibilitatea de a se muta înapoi
în vechile vetre ale satelor. Norocul
nostru constă în faptul că cele două
localităţi nu au fost radiate din No-
menclatorul de Localităţi al Româ-
niei, astfel că avem posibilitatea să le
repopulăm. Terenurile din vechea

vatră a satelor au fost transferate din
extravilan în intravilan şi a fost rede-
senat planul urbanistic zonal astfel
încât aici să se poată construi. Deja
în satul Cucu au şi fost construite
două case în ultima perioadă”, a mai
precizat Dumitru Pop. De altfel, pe
Drumul Naţional dintre Satu Mare
şi Odoreu, în satul Mărtineşti este
instalat un indicator spre satul
Cucu.

Potrivit edilului şef al co-
munei Odoreu, localitatea Cucu se
poate dezvolta ca un sat obişnuit, în
timp ce Eteni, fiind foarte aproape de
zona de agrement de la Berindan, se
poate dezvolta ca un sat de vacanţă.
„Am convingerea fermă că cele două
sate se vor reface şi vor reveni la viaţă”,
a mai spus Dumitru Pop.

FLORIN DURA

DIRECŢIONARE. Doar indicatorul de la Mărtineşti face cunoscută existenţa localităţii Cucu

Poliţiştii din Foieni au
identificat trei tineri cu vârste
cuprinse între 19 şi 27 de ani, care în
cursul zilei de miercuri au tăiat fără
drept din zona Pădurea Mică Foieni
şapte salcâmi. Materialul lemnos a
fost ridicat, urmând a se stabili can-
titatea şi prejudiciul cauzat. Cei trei
tineri, Rudolf G., Petru S. şi Karoly
D., nu se află la prima încălcare a
legii. În acest caz se fac cercetări pen-
tru comiterea infracţiunii de tăiere

ilegală de arbori, conform Legii
46/2008. Şi poliţiştii Secţiei
Negreşti Oaş au aplicat miercuri
două contravenţii în valoare de
3.000 lei conform Legii 171/2010
privind  stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor silvice şi au ridicat în
vederea confiscării 1,5 mc material
lemnos de esenţă plop, pentru care
persoanele depistate nu au putut
prezenta acte de provenienţă.

Robert Marcus

Grupul de lucru pentru
combaterea consumului de droguri
în școli s-a întâlnit ieri pentru a
pune la punct o strategie în care să
fie implicate toate instituțiile cu
atribuții în domeniu. De la Inspec-
toratul Judeţean de Poliţie şi Spi-
talul Judeţean de Urgenţă Satu
Mare, la  Inspectoratul Şcolar
Judeţean și Direcția de Sănătate
Publică, toate structurile vor avea
un rol specific în eradicarea flage-
lului cauzat de substanțele haluci-

nogene. Cea mai mare problemă
rămân etnobotanicele, mai accesi-
bile decât drogurile de mare risc,
spune coordonatorul Centrului de
Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog (CPECA) Satu Mare,
Camelia Iacob. Printre cei
implicați în campania de infor-
mare , prevenire și combatere a
drogurilor vor fi și părinții. Prefec-
tul a dorit ca prin întâlnirea de ieri
să responsabilizeze toate
instituțiile care pot contribui la di-

minuarea fenomenului. “Dorim să
identificăm toate modalităţile de a
colabora instituţional. În primul
rând, noi trebuie să ştim ce este de
făcut, apoi să transmitem mesajul
către autorităţile publice, să le spu-
nem ce obligaţii au. Apoi, să
sensibilizăm şi cetăţenii vizavi de
măsurile preventive, de a preveni
consumul de etnobotanice. În mod
deosebit, ne preocupă problema ti-
nerilor”, a spus prefectul Avram. 

Silvia Spanciu

Prefectura a declarat război consumului de droguri Hoţi de lemne prinşi la Foieni 
şi Negreşti Oaş
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Războiul ariilor protejate intră în fază penală
8Atât Instituţia Prefectului, cât şi Societatea Carpatina Ardeleană se ameninţă  cu plângeri penale

Prefectul Eugeniu Avram a
chemat ieri la masa negocier-
ilor toate părţile implicate în

conflictul iscat între agricultorii
sătmăreni şi Societatea Carpatina
Ardeleană din cauza ariei protejate a
râului Tur. Din cauza unor suspici-
uni de fals în acte oficiale, prefectul
Avram a precizat că va sesiza
instituţiile abilitate, în speţă Inspec-
toratul Judeţean de Poliţie (IJP). La
rândul lor, şi reprezentanţii Societă-
ţii Carpatina Ardeleană ameninţă cu
plângeri penale agricultorii, de
această dată, dacă nu vor respecta
avizele date de aceştia. Şi ca cercul vi-
cios să se închidă, agricultorii ame-
ninţă că vor contesta activitatea
Societăţii Carpatina Ardeleană. 

Restricţiile lovesc 
în productivitatea
agricolă

Agricultorii din Iojib susţin
că din cauza faptului că cei de la Car-
patina Ardeleană le-ar interzice să fo-
losească ierbicid şi îngrăşământ după
calendarul agricol, producţia agricolă
le este diminuată drastic, ceea ce îi îm-
pinge în mod sigur spre faliment. „Nu
ne lasă să folosim îngrăşământ şi ier-
bicid numai când vor ei. Dar fără în-
grăşământ şi ierbicid la timp nu pot
face agricultură performantă. Cu în-
grăşământ şi ierbicid am o producţie
de 4 sau 5 tone la hectar, iar fără am o
producţie de doar o tonă. Aşa ajun-
gem, încet şi sigur, spre faliment”, a
spus Ionel Boudan, reprezentantul
agricultorilor din Iojib. 

Juriştii Prefecturii 
ridică mari semne 
de întrebare

Şeful Serviciului Juridic din
cadrul Instituţiei Prefectului, Cosmin
Dorle, a ridicat mari semne de între-
bare vizavi de extinderea ariei prote-
jate a râului Tur asupra unor terenuri
agricole private. Şi asta pentru că, spre
exemplu la Iojib, cu toate că docu-
mentele oficiale susţin că unele tere-
nuri sunt agricole, acestea au fost
încadrate în evidenţele oficiale ca şi
păşuni permanente. Fapt care nu co-
respunde realităţii. Cauză din care
unii agricultori nu pot să îşi cultive te-
renurile, primind aviz negativ din par-
tea custodelui ariei protejate, în speţă
Societatea Carpatina Ardeleană. „S-a
greşit când s-a făcut aria protejată. Nu
se putea extinde aria protejată a râului
Tur fără să se consulte în prealabil cu
toate instituţiile abilitate, cum ar fi
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Im-
obiliară. Sunt acolo terenuri care, po-
trivit actelor de proprietate, sunt cu
destinaţie agricolă expresă. Categoria
de folosinţă trebuie respectată, nu se
poate schimba după bunul plac al

unora. Extrasul de Carte Funciară şi
titlul de proprietate este definitoriu,
iar acestea spun că acele terenuri sunt
agricole”, a spus Cosmin Dorle. 

Prefectul cere 
să se facă lumină

Prefectul Avram a întrebat
cum se poate ca aria protejată să fie ex-
tinsă pe terenurile agricole ale oame-
nilor şi să se treacă în evidenţele
Societăţii Carpatina Ardeleană şi ale
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură (APIA) ca şi pajişti per-
manente, fiind încălcată astfel flagrant
Legea fondului funciar. Mai mult, Eu-
geniu Avram întreabă cum este posibil
ca Societatea Carpatina Ardeleană să
dea aviz negativ pentru a se face agri-
cultură pe terenuri agricole, fiind con-
siderate, aparent în fals, pajişti
permanente. „Ce facem aici?! Dăm
avize pe ceva ireal?! Acolo nu e pajişte,
spun actele! Acolo este teren agricol.
Asta e fals în acte şi voi sesiza Poliţia!
Ce facem aici, teorie?! Agenţia
pentru Protecţia Mediului trebuie să
facă lumină acolo, e la ei în ogradă. Vă
rog să intraţi în legalitate cu această
problemă!”, a cerut Eugeniu Avram. 

Ecologiştii ameninţă
cu plângeri penale

Reprezentanţii Societăţii
Carpatina Ardeleană nu s-au lăsat im-
presionaţi de argumentele Instituţiei
Prefectului, declarând sec că dacă agri-

cultorii din aria protejată a râului Tur,
care se extinde pe zeci de hectare, nu
vor respecta avizele negative date de ei
nu le rămâne decât să depună plân-
gere penală împotriva agricultorilor.
Mai mult, aceştia au precizat, cu su-
biect şi predicat, că nu ţin cont de ac-
tele oficiale ale statului român, ci doar
de speciile protejate şi de mişcarea lor
în teren. „Avizul nostru se bazează pe
situaţia reală din teren. Şi vă spun şi de
ce. Când s-a instituit aria protejată, ea
s-a făcut în baza prezenţei unor specii
protejate şi nu a ce scrie pe hârtie. Eu
trebuie să asigur conservarea speciei
acolo unde trăieşte, indiferent dacă în
hârtii scrie că este arabil sau pădure, eu
trebuie să asigur conservarea acelei
specii acolo unde trăieşte. Dacă mo-
dific condiţiile de mediu din zona res-
pectivă, atunci dispare specia. Iar noi
riscăm să fim sancţionaţi căci nu ne-
am respectat contractul. Dacă dăm
aviz favorabil care duce la prejudicie-
rea mediului, atunci noi trebuie să plă-
tim refacerea mediului. Treaba nu este
atât de simplă. (...) Nu ne rămâne
decât să depunem plângeri penale
dacă se schimbă destinaţia terenului şi
nu se respectă avizul dat de noi!”, a
precizat, sec, reprezentantul Societăţii
Carpatina Ardeleană, Nagy Mark
Janos. 

Dreptul de proprietate,
călcat  în picioare

Reprezentantul Societăţii
Carpatina Ardeleană, Nagy Mark

Janos, a precizat, cu subiect şi pre-
dicat, că în momentul stabilirii ariei
protejate a râului Tur în judeţ, pe
sute de hectare, nu s-a ţinut cont de
actele oficiale ale statului român (!),
ci doar de floră şi de faună. Cauză
din care agricultorii au fost, practic,
călcaţi în picioare, la fel şi dreptul
lor de proprietate care rezidă în
Constituţia României. „Când s-a
instituit aria protejată, aceasta a
fost făcută de Ministerul Mediului
şi de către institute de cercetare.
Deci, nu noi am făcut. În al doilea
rând, s-a făcut de biologi, care au
luat situaţia din teren şi nu s-au dus
la Oficiul de Cadastru şi nu s-a
făcut după categorii de folosinţă de
teren”, a spus Nagy Mark Janos. 

Critici extrem 
de dure

Directorul Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru  Agricul-
tură, Gabriel Leş, a taxat în ter-
meni extremi de dur lipsa de
respect manifestată faţă de actele
care atestă proprietatea agricultori-
lor, drept protejat de statul român.
Acesta s-a mai întrebat cum este
posibil să se condamne la faliment
zeci de agricultori în favoarea unor
animale. „Aşa ceva realmente nu se
poate. Deci, nu contează un act
oficial?! Cum se poate aşa ceva?!
Dacă eu, la APIA, nu respect un
act oficial, vin mâine instituţiile
abilitate şi mă sancţionează! Drep-

tul de proprietate este stabilit de
Constituţie, el nu se poate încălca
după bunul plac al unora. Îi con-
damnă pe acei oameni la înfome-
tare, cu tot cu familiile lor! Îl
mâniem pe Dumnezeu, domni-
lor!”, a spus Gabriel Leş. 

Ecologiştii, 
activitate fără 
acoperire legală?!

Ca şi reacţie la ameninţă-
rile celor de la Societatea Carpatina
Ardeleană, prefectul Avram i-a în-
trebat în baza căror acte îşi permit
să dea avize negative şi să ameninţe
cu plângeri penale, în condiţiile în
care planul de management al So-
cietăţii Carpatina Ardeleană nu a
fost aprobat nici până în prezent de
către Ministerul Mediului. „Dacă
nu aveţi planul de management
aprobat de către Ministerul Me-
diului nu sunteţi titulari asupra
ariei protejate, în baza a ce anume
daţi avize şi amenzi?! Societatea
Carpatina Ardeleană are compe-
tenţe restrânse până când se va
aproba planul de management.
Dar cu atâtea obiecţii din partea
agricultorilor şi a autorităţilor lo-
cale nici nu vi se va aproba planul
de management”, a spus Eugeniu
Avram. La rândul lui, Cosmin
Dorle a precizat că Instituţia Pre-
fectului va sesiza în acest caz insti-
tuţiile abilitate, inclusiv Ministerul
Mediului.

CIPRIAN BÂTEA

POZIŢIE. Părţile implicate în scandal se ameninţă cu plângeri penale

Consiliul Județean Satu
Mare, Muzeul Județean Satu Mare,
ATC Creativ&Unic și Asociația
Borókagyökér organizează cu ocazia
venirii primăverii un atelier de
creație și târg de mărțișoare și
felicitări. Evenimentul are loc
sâmbătă, la Muzeul de Artă situat în
Piața Libertății nr. 21, începând cu

ora 10,00. În cadrul atelierului sunt
poftiți toți copiii,  să creeze
mărțișoare pentru persoanele dragi.
În timpul atelierului va avea loc o
prezentare a mărțișorului, a Drago-
betelui, povestea Babei Dochia și al-
tele. Simultan, dacă vremea va
permite, se va desfășura un târg de
mărțișoare în fața muzeului. În caz

de condiții meteorologice nefavora-
bile, târgul va avea loc în încăperile
în care se desfășoară atelierul de
creație. Decorul sălilor de creație
este asigurat de Ciprian Jula, fo-
tograf membru al Asociației
Artiștilor Fotografi “Prisma”, ex-
punând fotografii tematice. 

Szasz Lorand

Semne de primăvară la Muzeul de Artă
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Dosarul Alinei Bica disjuns
din cel al despăgubirii
ilegale de la ANRP a fost

trimis de DNA la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie (ICCJ). În acest
dosar mai sunt  cercetaţi, printre alţii,
Adriean Videanu, Dorin şi Alin
Cocoş. Judecătorii nu au stabilit,
deocamdată, data la care vor verifica
măsurile preventive în cazul celor
implicaţi în acest caz, informează
Mediafax.

În acest al doilea dosar al
Alinei Bica, omul de afaceri Dorin
Cocoş este acuzat de trafic de
influenţă şi dare de mită, iar fiul său
Alin Cocoş de dare de mită şi trafic
de influenţă, pentru că ar fi
intervenit la comisia din ANRP din
care făcea parte şi Alina Bica pentru
ca omul de afaceri Gheorghe Stelian
să primească, în 2011, despăgubiri
pentru un teren supraevaluat cu
peste 62 de milioane de euro.

Instanţa a emis mandate de
arestare preventivă pentru Alina
Bica, fostul său consilier Florentin
Mihăilescu, Dorin şi Alin Cocoş, iar
fostul ministru al Economiei
Adriean Videanu este cercetat sub
control judiciar.

Adriean Videanu este
acuzat de complicitate la abuz în
serviciu, după ce Alina Bica, în
februarie 2014, printr-o ordonanţă
dată ca procuror-şef al DIICOT, cu
încălcarea prevederilor legale de
competenţă, a ridicat sechestrul
asigurator asupra unui număr de 80
de acţiuni ale acestuia, dispus de

procurorul care instrumenta dosarul
Romgaz -Interagro în care era
cercetat Videanu.

Alina Bica mai este acuzată,
în dosarul disjuns din cel al
despăgubirii ilegale de la ANRP, că
l-ar fi ajutat pe Ovidiu Tender să
obţină o soluţie favorabilă în dosarul
Rafo-Carom.

Dosarul Bica 2 a fost trimis
în instanţă de DNA
8 Printre cei judecaţi se află Adriean Videanu, Dorin şi Alin Cocoş

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).

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 po-
lyester, uniforme copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste -
pret total: 3.714,50 lei: Sedinte de vanzare la data de 20.02.2015 si 27.02.2015, ora
12:00;
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru
autovehicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilin-
dri, supape, tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu
imprimanta si autofurgoneta Dacia Papuc, la pretul cel mai mare oferit; Sedinte de
vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 11:00;
debitor SC Ori Transport SRL: mijloc de transport Ford Trasit fabricat in anul
1986 – 1.125 lei; Sedinte de vanzare la data de 20.02.2015, 27.02.2015 si
06.03.2015 ora 13:00;
debitor SC Flaminia Nils SRL: Stoc de marfa constand in articole de imbracam-
inte, incaltaminte, accesorii la cel mai mare pret oferit si spatiu comercial in su-
prafata 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. Instalatia de incalzire este formata din tevi de cupru
fara calorifere si central termica. Imobilul este racordat la instalatiile de energie elec-
trica, retea de apa si canal si gaz. Pretul de vanzare este de 72.930 euro; Sedintele
de vanzare vor avea loc la data de la data de 20.02.2015, 27.02.2015 si 06.03.2015
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. Proprietatea are bucatarie (3,36 mp), hol (3,6 mp), baie (3,74 mp), o
camera decomandata (7,82 mp) si doua camera nedecomandate (11,83 mp si 10,48
mp), fara balcoane. Pardoseala din hol si camere este pavata cu parchet stejar, iar in
baie si bucatarie este gresie si faianta. Ferestrele sunt din PVC cu geam termoizolant
in bucatarie si in doua camere si din lemn simplu in cea de-a treia camera, usi inte-
rioare panel. Instalatiile sanitare sunt in stare de functionare, iar instalatia de incalzire
este formata din convector pe gaz montat in camera cu suprafata de 11,83 mp. Pretul
de vanzare este de 12.000 euro. Sedintele de vanzare vor avea loc la data de
20.02.2015, 27.02.2015 si 06.03.2015 ora 15:00.
Debitor SC Rometex Styl SRL, Autoutilitara Dacia 1307 – 652,50 lei, Autoturism
Nissan Bluebird – 313,50 lei si echipament de calcul - 300 lei. Sedintele de vanzare
a acestor bunuri vor avea loc la data de 20.02.2015, 27.02.2015 si 06.03.2015 ora
10:00.
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.

       

Avocatul Cătălin Dancu a
declarat joi, la ieşirea de la DNA,
că Gheorghe Ştefan a fost confrun-
tat cu Dinu Pescaru şi a confirmat
cele spuse de omul de afaceri, pre-
cizând că a recunoscut că a finanţat
şi el campania PDL din 2009, dar
fără a face referiri în declaraţii la
Udrea, Blaga şi Băsescu. 

Cătălin Dancu a spus că
primarul suspendat al municipiu-
lui Piatra Neamţ, Gheorghe Şte-
fan, a fost adus joi la DNA pentru
a fi confruntat cu omul de afaceri
Dinu Pescariu. Avocatul a preci-
zat că Dinu Pescariu a făcut o de-
claraţie, iar Gheorghe Ştefan a
arătat că ea este adevărată în tota-
litate.

Întrebat unde au ajuns
banii luaţi ca mită în dosarul “Mi-
crosoft” şi cum au fost cheltuiţi,
Dancu a spus că declaraţiile de joi

îi confirmă lui, ca avocat, faptul că
există o faptă de trafic de influ-
enţă, iar aceasta începe să prindă
contur. “Declaraţia de astăzi îmi
confirmă, în final, că avem într-
adevăr un trafic de influenţă real
şi că ceea ce a spus Gabriel Sandu
este adevărat. Gheorghe Ştefan a
confirmat aceste lucruri. În
schimb, Gheorghe Ştefan nu a

făcut niciun denunţ, el nu a făcut
decât să răspundă la ceea ce a fost
întrebat în acest cadru procesual.
Mizează pe faptul că a cooperat şi
a răspuns şi astăzi unor lămuriri ce
erau necesare procurorilor”, a mai
spus Cătălin Dancu. Dancu a pre-
cizat că Gheorghe Ştefan a recu-
noscut că a finanţat şi el campanie
PDL din 2009.

Românii îşi tratează în
clinicile din străinătate malforma-
ţiile congenitale, cataracta sau di-
ferite tipuri de cancer, în timp ce
străinii vin în România pentru
tratamente stomatologice, chirur-
gie estetică, servicii spa şi wel-
lness, potrivit agenţiei de turism
medical Seytour. “Pacienţii străini
vin în România, dar ne vizitează
pentru turism dentar, investigaţii
şi tratamente oftalmologice, chi-
rurgie estetică şi plastică. Atât
timp cât vor continua să plătească
cu aproximativ 40% mai puţin din

preţurile din ţările de origine, vor
continua să vină. Însă vorbim de
turism medical: avem pe de-o
parte medici stomatologi şi oftal-
mologi extraordinari, şi chirurgi
esteticieni renumiţi, dar pe de altă
parte avem nevoie de infrastruc-
tură şi servicii mai bune pe partea
de turism”, spune Răzvan Andrei
Nacea, director general Seytour,
companie specializată în turism
medical.

Printre principalele ţări
din care au venit turiştii străini
pentru a beneficia de servicii me-

dicale în România se numără Ger-
mania, Marea Britanie, Italia,
Franţa şi Israel. Potrivit estimări-
lor Seytour, piaţa turismului me-
dical din România se ridică la
aproximativ 300 milioane de
euro, fiind dominată de servicii
spa şi wellness, şi are o perspectivă
de creştere dacă sistemul public şi
privat se vor implica mai mult în
dezvoltarea infrastructurii şi în
promovare. Cheltuiala medie a
unui turist străin pentru servicii
medicale în România este de
3.000 – 3.500 de euro.

Gheorghe Ştefan a recunoscut că a finanţat 
campania PDL

Românii tratează în străinătate afecţiuni grave,
străinii vin în România la dentist şi plastician
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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  

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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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

www.gazetanord-vest.ro

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

La fiecare bilet în valoare de minim 3
lei pentru pariurile sportive veţi primi 

CADOU Un bilet 
în vAlOAre De 2 lei

pentru loto internaţional,
bila magică sau curse de câini.

str. Nicolae Golescu nr. 4
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Dumnezeu este bun și iubitor,
purtând grijă de întreaga Sa
creație. El a creat lumea și o

menţine în forma ei originară, în
ciuda atâtor metamorfoze care se pe-
trec în natură prin progresul tehnicii.
Dumnezeu guvernează şi cooperează
cu creatura Sa în vederea atingerii
scopului ei ultim. Aceasta nu
înseamnă, însă, că libertatea omului
este restrânsă sau anulată.
Dimpotrivă. Dumnezeu conlucrează
cu omul, îl ajută în săvârşirea binelui
şi în evitarea răului, dar nu îl obligă.
În acest sens, Sfântul Atanasie al
Alexandriei afirmă că providenţa
divină (adică purtarea de grijă a lui
Dumnezeu) salvează omul din
primejdii, dar acesta poate acţiona
împotriva ei, “anulând cu sufletul său
sălbatic binefacerea ei”. 

Sfântul Maxim
Mărturisitorul ne încredințează că
„pronia (providența) lui Dumnezeu
se întinde prin fire peste toate”. El
este proniatorul celor existente, ceea
ce ne demonstrează că El este Dum-
nezeu, întrucât „e drept și rațional să
nu fie altul păzitorul și îngrijitorul lu-
crurilor decât numai Creatorul lor”
și fiindcă „nu e cu putință ca Dum-
nezeu bun fiind să nu fie și
binefăcător, nici binefăcător fiind, să
nu fie și proniator și de aceea să nu
îngrijească în chip dumnezeiesc de
lucruri hărăzindu-le înțelepțește atât
existența, cât și ocrotirea”. Astfel, zice
Sfântul Maxim, pronia este „voia lui
Dumnezeu prin care toate lucrurile
își primesc călăuzirea ce li se
potrivește”.

Referitor la libertatea
voinței umane, Metodiu de Olimp
scrie că omul a fost creat liber, că a
primit puterea de a-și stăpâni firea,
dar și de a se supune cui îi place, ne-
fiind un instrument în mâna Cre-
atorului. În libertate constă cel mai
mare dar pe care omul l-a primit de
la Dumnezeu. „Dacă acela care
primea acest dar nu ar fi avut atât
posibilitatea de a se supune poruncii
lui Dumnezeu, cât și pe aceea de a nu
i se supune, darul divin nu ar mai fi
fost făcut corect, pentru că n-ar mai
fi fost răsplătit un merit. Ce deose-
bire ar mai fi între fapte dacă omul n-
ar avea posibilitatea să facă atât
binele, cât și răul?” Așadar, „puterea
de a se supune sau nu voii lui Dum-
nezeu” se numește liber arbitru, iar
„răul a început o dată cu nesupunerea
față de poruncile divine”. De fapt,
„răul echivalează cu nesupunerea față
de voia divină”. Răul nu-și are orig-
inea în Dumnezeu, ci în exprimarea
greșită a libertății de voință a per-
soanei umane.

Dumnezeu nu a adus totul
din neființă la ființă, după care S-a re-
tras, lăsând creatura la voia
întâmplării și urmărindu-i evoluția
asemenea unui spectator. Această
afirmație contrazice iubirea și
bunătatea Lui. El este prezent și activ
în viața omului, dar nu intervine
decât dacă primește acceptul său. Pe
de altă parte, dacă Dumnezeu ar con-
duce lumea în mod dictatorial, im-
punându-Şi voinţa în orice
împrejurare, trecând peste libertatea
omului, atunci nu ar exista niciun
fenomen negativ, întrucât El nu vrea
moartea omului, ci mântuirea lui
(Iezechiel XXXIII; 11, I Timotei II;
4), pentru că El nu vrea comiterea
repetată a păcatului, ci săvârşirea
binelui. Dacă Dumnezeu ar urmări
anihilarea voinţei umane, nu ar mai
avea rost niciun concept referitor la
responsabilitate. Omul nu ar mai
purta vina faptelor sale, pentru că le-
ar comite constrâns fiind de o forţă
exterioară, şi nu ca stăpân al propriei
voinţe. „Niciun lucru care nu-i făcut
cu voința nu-i vrednic de a fi fericit,
remarcă just Sfântul Vasile cel Mare.
De aceea, orice virtute înainte de
toate se caracterizează prin libertatea
de voință”.

În afara lui Dumnezeu nu
poate exista mântuire şi desăvârşire.
El ne ajută să înţelegem ce înseamnă
adevărata libertate şi cum putem s-o
întrebuinţăm. Dumnezeu ne lasă să
ne alegem drumul în viaţă. Avem lib-
ertatea de a ne împodobi cu virtutea
sau de a păcătui; numai că, libertatea
spre păcat se transformă într-o robie a
păcatului. Dumnezeu este însăşi Lib-
ertatea şi acest lucru reprezintă o
garanţie sigură a libertăţii omului,
care a fost creat după chipul Său,

tinzând neîncetat spre înfăptuirea
asemănării cu El. Buna chivernisire a
libertăţii în viaţa pământească
reprezintă o condiţie a dobândirii
adevăratei libertăţi în viaţa de din-
colo, o libertate ce presupune o totală
independenţă faţă de păcat sau, am
putea spune, o neputinţă de a
păcătui, întrucât acea stare se află în
afara păcatului, însumând iubirea,
binele, fericirea, lumina, cunoaşterea,
comuniunea. 

Providenţa este o acţiune
comună a Tatălui, a Fiului și a Duhu-
lui Sfânt, întrucât cele trei Persoane
Treimice sunt deofiinţă. Dumnezeu
poartă de grijă creaţiei Sale prin Fiul,
bine ştiind că toate le lucrează Tatăl
prin Fiul în Duhul Sfânt. Lumea este
adusă la existenţă prin Fiul/Cuvântul
lui Dumnezeu (Ioan I; 1-18), dar nu
în înţeles necreştin, că Tatăl n-ar fi
putut crea El Însuşi totul sau că Fiul
ar fi prima creatură, apărută în timp,
absolut necesară în procesul creaţiei,
ca o etapă intermediară între Dum-
nezeu şi lumea materială. Tatăl
creează lumea şi realizează
providenţa prin Fiul și Duhul Sfânt
pentru a ne arăta iubirea existentă în
Sfânta Treime, care se transmite
făpturii.

După cum Tatăl Îşi iubeşte
Fiul, lucrând împreună, la fel omul
trebuie să-şi iubească semenul, mil-
itând pentru mântuirea lui. Nu este
suficient să avem sentimente de iu-
bire şi compasiune în inimă, ci tre-
buie să le transpunem imediat şi în
fapte, pentru că iubirea faţă de Dum-
nezeu poate fi atestată numai prin iu-
birea faţă de aproapele. Iubirea
implică adevărata prietenie. Urmând
pedagogiei şi purtării de grijă divine,
un prieten autentic este cel care
împărtăşeşte cu semenul său bucuri-
ile şi necazurile, demascându-i
rătăcirile, mustrându-l când greşeşte
şi îndrumându-l spre tot ceea ce este
bine, aidoma unui sfetnic înţelept. 

Hristos-Dumnezeu este pri-
etenul nostru, dar pentru ca şi noi să
fim prietenii Săi, trebuie să-I per-
mitem accesul în întreaga noastră
fiinţă. Putem fi prietenii lui Iisus
neavând niciun secret faţă de El şi iu-
bindu-i pe semenii noştri, întrucât
toți suntem frați întreolaltă și fii ai
„Tatălui nostru Celui din ceruri”,
Care, în baza purtării Sale de grijă,
„face să răsară soarele și peste cei răi
și peste cei buni și trimite ploaie și
peste cei drepți și peste cei nedrepți”
(Matei V; 45).

Dragii mei cititori şi pri-
eteni, Vă iubesc!

Preot dr. Cristian Boloş

Dumnezeu nu este un spectator:
El lucrează prin om şi pentru om

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.

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 – 76.130 euro 
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 336.821 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. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), pro-
prietatea SC Esrom Tel SA – 41.310 euro + TVA
5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), pro-
prietatea SC Esrom Tel SA – 40.370 euro + TVA
5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
25.650 euro + TVA
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), pro-
prietatea SC Esrom Tel SA – 20.280 euro + TVA
5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), pro-
prietatea SC Esrom Tel SA – 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 Sap-
ata, jud. Arges - 8.865 euro
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 -
1.295.000 euro + TVA
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
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str.
Bibliotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în suprafață
utilă de 280,15 mp - 422.000 euro;
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare-
69.800 euro
Extindere constructie cu suprafata construita de
212 mp, suprafata utila 153,2 mp, structura de
rezistenta planseu si stalpi de beton armat peste
parter, zidarie din caramida, pardoseli din gresie, usi
PVC cu geam termopan, ferestre tip Velux, situata
pe str. Oradea, nr. 8, jud. Satu Mare - 3.892 euro +
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 aferent
de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp - 226.100
euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 174.785 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, atel-
ier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp,
platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A.
Berinde, nr. 27 – 134.497 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 de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, 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, proprietatea SC Esrom Tel SA – 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 –
11.721 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in
comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare - 11.090 euro
Extindere constructie cu sc de 212 mp, su 153,2
mp, situata pe str. Oradea, nr. 8, jud. Satu Mare -
3.892 euro + TVA

Auto :
Mercedes LKW, SM 13 GRI – 2.879 euro +
TVA
Mercedes Daimler, SM 30 GRI – 2.934 euro +
TVA
Peugeot Boxer 2.8 HDI, motorina, culoare alb,
an fabricatie 2003 – 1.400 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
Articole de mobilier, perne, fete de masa,
lenjerie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC
Elegance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Masina de erbicidat, marca KUHN Horizon
1000/15 CGE, an fabricatie 2005 – 5.738 lei +
TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa, utilaje pentru
confectii, 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 con-
fectii, auto  ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbra-
caminte si incaltaminte - 4.129 euro + TVA) pro-
prietatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kine-
toterapie, 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 ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) 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 ( mijloace de transport, utilaje
de constructii, obiecte de inventor ) propri-
etatea 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
producerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc marfa
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea 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 IF
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace de
transport ) proprietatea Scorpion SRL
Bara spate – 16 buc. – 86 euro
Usi auto – 45 buc. – 160 euro
Capota fata – 3 buc. – 21 euro
Portbagaj usa – 8 buc. – 39 euro
Anvelope uzate – 120 buc. – 13 euro
Parbriz spate – 7 buc. – 41 euro
Parbriz fata – 5 buc. – 40 euro
Geamuri laterale – 12 buc. – 16 euro
Bord auto – 14 buc. – 75 euro
Licenta aplicatie Bosch – 200,00 euro 
Cal de tras caroserii DOZER – 300,00 euro 
Uscator infrarosu – 300,00 euro 
Elevator/cric electric – 500,00 euro 
Pistol vopsit LPH 400 – 60,00 euro 
Lampa infrarosu – 600,00 euro 
Aparat pneumatic de scos parbriz – 130,00 euro 
Tester diagnoza – 900,00 euro 
Masina de slefuit cu aspirator – 200,00 euro 
Calculator – 180,00 euro 
Aparat sudura metale – 300,00 euro 
Sistem de supraveghere – 200,00 euro 
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
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Duel pentru play-off !
Primul meci , primul duel de

foc pentru olimpia în 2015.
elevii lui Csik şi Dragomir

joacă mâine la râmnicu Vâlcea
împotriva unei contracandidate la
un loc de play-off, cele două
formaţii fiind vecine de clasament.

Din păcate, antrenorii
Olimpiei nu se vor putea baza pe
noua achiziţie Adrian M ă r k u ş ,
acesta având în continuare probleme
la tendon. Adrian Sălăgeanu va face
deplasarea chiar dacă nu s-a antrenat
în ultimele zile din cauza gripei, în
vreme ce fundaşul Marius Bălău şi-a
revenit şi e apt de joc după ce a
acuzat la începutul pregătirilor
probleme la spate.

“Suntem conştienţi că ne
aşteaptă un meci extrem de dificil.
Vrem să obţinem un rezultat pozitiv,
cu o victorie la Vâlcea am fi mai
aproape de play-off ”, spune Tibi
Csik.

Lotul Olimpiei va porni în
această dimineaţă spre Râmnicu
Vâlcea şi îi are în componenţă pe
Anca şi Şuta-portari, Burlacu,
Munteanu, Mureşan, Bălău, Ioniţă,
Heil, Iuhas, Onicaş, Micaş, Villand,
Schwarzkopf, Sălăgeanu, Bic, Rus,
Faur, Selagea, Bujor, Feier.

Olimpia urcă un loc în
clasament înaintea acestei etape,
după ce Fortuna Poiana Câmpina s-

a retras oficial din campionat.
Firţulescu a semnat
cu trupa din Zăvoi

Dragoş Firţulescu e ultima
achiziţie a celor de la CSM Râmnicu
Vâlcea. 

“E clar, CSM Râmnicu Vâl-
cea avea nevoie de mine, eu aveam
nevoie de CSM. Voi da totul pe teren
pentru îndeplinirea obiectivului de
accedere la turneul de play-off. Am
fost la multe meciuri în zăvoi şi ştiu
că publicul este unul cald, sper ca
vâlcenii să mă adopte rapid” a de-
clarat Firţulescu pentru site-ul oficial
al echipei vâlcene. Firţulescu are 26

de ani şi evoluează pe banda stângă.
În România a mai jucat la cluburi ca
Universitatea Craiova, FCM Târgu
Mureş sau Jiul Petroşani iar în
străinătate la Alki Larnaca (Grecia) şi
Kaposvari (Ungaria).

Olimpia ii a câştigat
la Fehergyarmat

Echipa a doua a Olimpiei,
ce evoluează în Liga a 4-a elite, a
jucat miercuri după amiază un meci
amical în Ungaria. Elevii lui Mircea
Bolba s-au impus clar la Feherg-
yarmat, scor 4-1, în faţa formaţiei
de liga a 4-a din localitate. Pentru

galben-albaştri au punctat Gulya,
Tamas şi Paul Cristian (2).

“Un meci bun de
pregătire. Aşteptăm să începem se-
zonul de liga a 4-a şi sperăm să
câştigăm fiecare meci”, spune
antrenorul Mircea Bolba.

Pentru Olimpia II au
evoluat Cherecheş ( 75 Horvath)-
Paul C., Gândea, Csik, Ionescu-
Ciul( 65 Tamas), Donca ( 65 Nil-
van), Lukacs, Gulya ( 65 Tempfli),
- Pop P.( 65 Pop D.), Bâgiu.

Fila a plecat
la pâncota

Titular în toamnă la
Olimpia II şi la echipa de juniori re-
publicani, portarul Karoly Fila a
luat o hotărâre surprinzătoare şi cu
trei zile înaintea primei etape din
liga a 2-a a plecat la Şoimii Pâncota.
Venit de la Liberty Salonta, Fila a
apărat şi la prima echipă a Olimpiei
în perioada de pregătire acesta fiind
între buturile galben-albaştrilor in-
clusiv în amicalul câştigat , 3-1 cu
Pâncota.

“Ne-a surprins oarecum
decizia lui, dar noi nu puteam să–i
acceptăm toate pretenţiile avute. “ a
explicat preşedintele CA, Ioan
Câmpan despărţirea de Fila.

Plecarea surprinzătoare a
lui Fila lasă Olimpia cu doar doi
portari la echipa de liga a 2-a, Anca
şi Şuta !

Florin Mureşan

Pregătirile pentru Campio-
natul Naţional de judo seniori echipe,
care va avea loc în premieră la Satu
Mare sunt în toi. Ieri, în cadrul unei
conferinţe de presă, promotorii aces-
tui eveniment, Vasile Fuşle sr. şi Ma-
rian Halas au vorbit despre
campionatul care va avea loc pe 7 mar-
tie la sala Ecaterina Both.

Marian Halas a prezentat
pentru început programul judoka de
la acest sfârşit de săptămână. La Var-
şovia, Remus Lazea (66 kg) de la
CSM va participa la etapa de Cupă
Mondială, iar duminică, la Oradea,
Cristian Şereş (60 kg) de la Unio-
CSM şi Eduard Nicolaescu (81 kg)
de la CSM vor concura în cadrul Na-
ţionalelor U 23.

“Sperăm să facem o figură
frumoasă la acest campionat, să reu-
şim să ne clasăm între primele trei
echipe. Mulţumesc Apaserv, Primăriei
Satu Mare şi CS Fuşle Security pentru
sprijinul acordat acestei competiţii“, a
spus Halas. Echipa CSM-ului, în pro-
porţie de 90% va fi alcătuită din Cri-
stian Şereş (Unio-CSM) şi Amado
Lazea la 66 kg, Remus Lazea (73 kg),
Marian Halas şi Florin Fuşle la 81 kg,
Vasile Fuşle şi Cristian Bodârlău la 90
kg, Ovidiu Pop şi Lorand Samel
(Unio-CSM) la +90 kg.

Din cele spuse de cei doi, la
această finală vor participa între 8 şi
10 echipe la masculin, respectiv 6-7
echipe la feminin, aşadar sala Both se
va umple de sportivi consacraţi, me-

daliaţi la Mondiale şi Europene.
Programul competiţiei este

următorul: vineri va avea loc proba
cântarului, iar sâmbătă de la ora 9.00
se va da startul competiţiei. Nu vor

lipsi oaspeţi de seamă, preşedintele
FR de Judo Doru Ioan Sapta sau se-
cretarul general Alexandru Bălgră-
dean.

D. Chiorean

JUDO
peste 15 echipe se bat pentru titlu

Emoţii mari pentru dansato-
rii de la Royal Dance Club Satu Mare.
Patru perechi de la clubul sătmărean vor
participa la acest sfârşit de săptămână la
Campionatul Naţional de dans sportiv
de la Cluj Napoca. Este cel mai impor-
tant concurs intern al sezonului iar
Royal Dance Club e singurul club săt-
mărean ce va avea reprezentanţi. Antre-
norul Ovidiu Ignat spune că cele patru
perechi de la club au făcut o pregătire
foarte bună şi că în ciuda concurenţei
acerbe de la categorii speră la rezultate
bune. “Mergem încrezători la Cluj.

Oana şi Cipri au şanse mari la finală şi
de ce nu poate chiar la o medalie. La fel
Edi şi Luiza, David şi Anamaria sau
Luana şi Aramis sperăm să intre în top
10. Vor fi câte 40 -50 de perechi la cate-
goriile lor aşa că bătălia pentru medalii
e mare de tot”, spune Ovidiu Ignat. De
remarcat că toţi arbitrii la această com-
petiţie vor fi străini pentru a evita orice
urmă de favoritism. De la Royal Dance
Club vor participa Oana Bumba şi Ci-

prian Mariţa la categoria 12-13 ani atât
la latino cât şi la standard, Decsei
David- Dan Anamaria şi Eduard Ignat-
Luiza Jurguţ la latino la categoria 14-15
ani şi Luana Arnăut- Toth Aramis ( Ste-
fany Oradea) la 6-9 ani la latino. Iar
Otto Varga demonstrează încă odată că
e cel mai bun organizator de turnee din
ţară şi a fost numit director de concurs
la Naţionalele de la Cluj Napoca.

Florin Mureşan

DANS SPORTIV
royal Dance
club, cu
patru perechi
la naţionale! Ieri am primit de la Buzău

o veste bună în ceea ce priveşte
boxul din judeţul nostru. În cadrul
Cupei României de box feminin
pentru tineret, junioare şi senioare.
din totalul de 96 de pugiliste par-
ticipante s-au aflat şi două de la
Sab-Gomez Carei.

Eleva antrenorului Ghe-
orghe Sabău, Krisztina Schuller, la
52 de kilograme categoria junioare
a reuşit să se claseze pe locul trei.
Din păcate, Krisztina a depășit ca-
tegoria de 50 kg, astfel ca a trebuit
să evolueze la una mai mare. În se-
mifinale a pierdut cu Rodica Lup
(CSM Bistrița), la puncte. Azi,

Alexandra Vinkler va boxa în finală
la 69 kilograme tineret împotriva
sportivei Delia Gurugiu (CSM
Tulcea).

Dani C.

BOx - SAB-GOMEz
Krisztina Schuller, pe 3
la cupa româniei

la mulţi ani, 
Viorel Dan!
Unul dintre cei mai respectaţi
conducători din sportul sătmărean,
Viorel Dan şi-a serbat ieri ziua de
naştere. Ajuns la 69 de ani şi la o vârstă
la care unii se bucură de pensie, Viorel
Dan continuă să rămână alături de
sportul sătmărean, ca şi pe vremea
când conducea cu succes CS Satu
Mare. Cu un sfat şi o vorbă bună acesta
e prezent la toate competiţiile sportive
din Satu Mare şi nu numai, iar pentru
sprijinul acordat, în special
reprezentanţii secţiei de lupte de la
club îi transmit un sincer şi călduros
“La Mulţi Ani!“.

Se joacă în etapa 19
Azi
Chiajna – Oţelul, 18.00, Look+,
Dolce, Digi
Botoşani – Petrolul, 20.30, Look TV,
Digi
Sâmbătă
Iaşi – Gaz Metan, 18.00, Look TV,
Digi
Dinamo – U Cluj, 20.30, Look TV,
Digi
Duminică
Craiova – Steaua, 15.30, Look+,
Dolce, Digi
CFR – Pandurii, 18.00, Look TV,
Digi
Braşov – Astra, 20.30, Look TV, Digi
Luni
Tg. Mureş – Ceahlăul, 18.00, Look+,
Dolce, Digi
Rapid – Viitorul, 20.30, Look TV,
Digi.

Volei
lpS a ratat 
calificarea la speranţe
Echipa de volei speranţe de la LPS
Satu Mare a participat la ultimul
turneu de calificare la Oradea. Elevele
lui Ovidiu Groza au învins LPS Bihor
cu 3-2 şi a suferit două înfrângeri în
faţa celor de la CSS Sighet şi CSS 2
CNE Baia Mare. În urma rezultatelor,
echipa sătmăreană a ratat calificare la
turneul semifinal, încheind competiţia
pe trei. Însă voleibalistele de la LPS
sunt cu un an sau doi mai mici decât
adversarele. În week-end la Şc. Ion
Creangă are loc etapa ONSS la volei
gimnaziu unde vor participa echipe de
la şcoala gazdă, dar şi de la Şc. Lucian
Blaga, C.N. Mihai Eminescu şi Şc.
Mircea Eliade.

Liga 1 la fotbal

SezoNul 2014-2015

se vede la

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

ambianţă plăcută

Vă aşteptăm!
prieteni



SOCIETĂŢI

l Administratorul judiciar notifica toţi credi-
torii că, prin Sentinta civila nr.
133/F/17.02.2015, Tribunalul Satu Mare, in do-
sarul nr. 2628/83/2014, a dispus deschiderea pro-
cedurii generale a insolvenţei împotriva SC RUS
CONSTRUCT SRL, CUI: 12858246,
J30/100/2000. Termenul pentru depunerea ce-
rerii de admitere a creanţei: 01.04.2015. Terme-
nul afisare tabel preliminar al creanţelor:
21.04.2015, termen depunere contestaţii: 7 zile
de la publicarea in BPI a tabelului preliminar, ter-
men soluţionare contestaţii şi afişare tabel defini-
tiv al creanţelor: 05.05.2015. Sedinţa Adunării
creditorilor va avea loc la sediul administratorului
judiciar la data de 24.04.2015, ora 12:00. Infor-
matii: 0746.999.771, 0361.428.128.
l Dispozitivul Sentintei civile nr.
1063/F/22.10.2014 pronuntata de Tribunalul
Satu Mare in dosarul 4968/83/2013/a1: Admite
cererea formulata de lichidatorul judiciar al falitei
MAGNOLIA & MIHAI SRL, REDRESARE
LICHIDARE SPRL Filiala Satu Mare, cu sediul
in Satu Mare, str. Horea, nr. 8, ap. 7, sc. A, im-
potriva paratului NEAG TUDOR GHEO-
RGHITA, domiciliat in comuna Ambud, sat
Paulesti, nr. 115, jud. Satu Mare, cu CNP
1910608350095 in sensul ca: Obliga paratul sa
suporte din averea proprie pasivul falitei in sensul
ca oblige paratul sa plateasca in contul averii falitei
suma de 195.131 lei reprezentand creante inscrise
in tabelul definitiv al creantelor. Fara cheltuieli de
judecata. Cu drept de apel in 30 zile de la comu-
nicare. Apelul se depune la Tribunalul Satu Mare.
Pronuntata in sedinta publica de azi, 22.10.2014.

ANUNŢURI DE MEDIU

l SC Still Pub SRL cu sediul in str.Vanatorilor,
nr.37, Satu Mare titular al proiectului " Mansar-
dare si creere spatii de cazare vila turistica, modi-
ficari de tema a documentatiei autorizate prin
autorizatia de construire nr.82/2013", propus a fi
amplasat in mun.Satu Mare, str.Liviu Rebreanu,
nr.11, jud.Satu Mare anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre
APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului pentru proiectul
mentionat. Proiectele deciziei etapei de incadrare
precum si motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul APM Satu Mare str.Mircea
cel Batran, nr.8B,  in zilele de luni -joi intre orele
8-16:30, respectiv vineri intre orele 8-14 precum
si la urmatoare adresa de internet:
http://apmsm.anpm.ro Publicul interesat  poate
inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei
de incadrare in termen de 5 zile de la data prezen-
tului anunt.
l GAZ VEST SA, cu sediul în municipiul
Arad, str. Prunului nr. 129, în calitate de titular,
anuntă publicul interesat asupra depunerii solici-
tării de emitere a acordului de mediu pentru pro-
iectul: „Extindere reţea de gaze naturale” propus
a se amplasa în oraşul Negreşti-Oaş, str.
Livezilor.Informaţiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str.
Mircea cel Bătrân nr. 8/B si la sediul proiectantu-
lui, SC VEXANO SRL, Satu Mare, str. Mioriţei
nr. 6/3, 0361-729332,  in zilele de luni-joi între
orele 8-16.30, vineri între orele 8-14.Observaţiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului Satu Mare.

OFERTE DE SERVICIU  

l Sc Bosque Srl ofera locuri de munca in Ger-
mania la ingrijire batrani si in domeniul hotelier
(camerista si ajutor in bucatarie). Se cauta per-
soane care vorbesc limba germana la nivel conver-
sational; experienta reprezinta un avantaj. Se ofera
conditii legale de munca, cazare si masa. Salarii
incepand cu 1000,—euro net. NU SE PERCEP
COMISIOANE!!! Detalii la 0733978860 si
management.bosque@gmail.com
l Angajez tamplar in atelier de tamplarie din
lemn .Contact 0757.881.588  
L Caut menajera din Satu Mare ,pentru un domn
cu grad de invaliditate.Cerinte varsta pana la 55
ani,timp liber disponibil,de preferinta fara oblig-
atii familiale avantaj daca locuieste in zona 14
Mai.Program zilnic 08.00-17.00,ofer salar 800 lei
fara carte de munca.Tel: 0740.370.598 sau
0770.889.153 
l Angajam personal pentru agentie de pariuri
sportive in Ardud si Satu Mare. CV-urile se trimit
la : teltaxsm@gmail.com
l Angajez tamplar in atelier de tamplarie din
lemn. Tel 0757881588

l Caut coafeza, frizer, manichiurista pentru
salon. 0744126848
l Agentie de Pariuri Sportive Angajeaza per-
sonal Negresti Oas.Tel : 0731.380.104 
l Angajez tamplar in atelier de tamplarie din
lemn. 0757881588
l Angajăm meseriaş cu experienţă în confec-
ţionarea de obiecte din fier forjat. Salariu atractiv
şi alte facilităţi. Tel. 0750645556

CERERI DE SERVICIU

l Barbat 54 ani sofer categ.B,C,E caut de lucru
si accept orice oferta daca este posibil cu cazare
Tel : 0753.825.165 
l Sofer experimentat, inclusiv in U.E., permis
de conducere categoria B si in curs C, D, E, caut
angajator. Telefon 0742193630
l Ingrjesc batrani sau copil Tel : 0745.416.027  
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, 44 ani, de la tara, cu scoala si situatie
buna, caut femeia potrivita de 35-44 de ani. Tele-
fon 0768845004
l Caut domn serios, in varsta de pana la 65 de
ani pentru prietenie. Tel 0757545413
l Caut domn serios in varsta de pana la 60 de
ani. 0771316324
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
iubitori de animale care sa o tina in casa asa cum
e obisnuita. Este prietenoasa, sanatoasa, cuminte,
vaccinata la zi, icrocipata, sterilizata, dar din cauza
varstei se teme de zgomote 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-Ger-
mania-Romania, la fiecare sfarsit de saptamana.
Telefon: 0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balastru,
pietriş, moloz, pământ pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier, orice, la cere-
rea clientului. Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania, Lis-
abona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern şi
extern, la cele mai bune preţuri. Telefon (non-
stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania la
destinaţie. Execut tractări în şi din străinătate. Tel.
0740-613338.

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, majo-
rate la pret corect. Bonusuri masina de facut bule
de sapun, fotografii magnetice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire uni-

tate, instalare programe office etc. La nevoie-de-
plasare la domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete
cu hărţile 2014, full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină mică, camion.
Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la preţ
corect. Bonus: maşină de făcut bule de săpun, fo-
tografii magnetice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Windows,
devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clientu-
lui. 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
clientului. 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. Pro-
fesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip. Te-
lefoane  0744-238243, 0361-421142,
0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, coper-
tine din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii
sanitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service microcentrale, apă, ca-
nalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi fo-
tografii pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente,
cu aparatură profesională. Avem experienţă în do-
meniu, la cele mai mici preţuri.  0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A - Z. Te-
lefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blocuri.
Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amenajări in-
terioare şi exterioare: vopsit, gresiat, zugrăveli, fa-
ianţări, parchetat, la preţuri negociabile. Telefon
0740-511800, 0361-418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi telefonie
+ depanări calculatoare, configurare internet, ru-
tere, imprimante, scanere şi la domiciliu. Telefon
0771-241880.

TERENURI

l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42 m cu
anexe, aproape de Satu Mare. Pret negociabil. Tel
0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu documen-
tatie si autorizatie de constructie, mediu, pom-
pieri, pentru o fabrica de procesare a legumelor si
fructelor. Tel 0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan
in Satu Mare 15/20 ; 30/20 profunzime;zona
Dara-Diana,1200 euro/ar neg.Tel 0742.763.592  
l Vand parcela - ari-zona Auchan-Hotel Dana.
Tel 0745039506 
l Vand teren 1,7 ha la 1,6 km de oras de-
schidere 180 m.Tel 0755.785.175  
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 Vic-
toriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are apa-
canalizare, curent electric, foisor, wc, magazie
pentru unelte si parcare betonata. 0725915007
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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.

     
     
      

   

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fata/baiat 
la spalatorie auto.
Tel:0746.817.662

TRANSURBAN SA. SATU MARE
ANGAJEAZA

SOFERI AUTOBUZ
Cerinte:
1. Studii medii
2. Permis de conducere ctg.D sau ctg D,E
3. Atestat profesional de transport persoane
4. Fara antecedente penale
5. Sa fie apti medical si psihologic
Cv-urile se vor depune la sediul Transurban S.A.Biroul Resurse Umane
situat in Satu Mare pe str.Gara Ferastrau, nr.9 pana la data de
27.02.2045 ora 15:00. 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 lin-
istita. Merita vazut la un pret foarte
bun Inf.Tel : 0753.137.060  
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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 420.000 lei
Centru de zi Sc  Andandino Land  Srl in
suprafata de 628,24 mp si teren aferent
1.348 mp la pretul de 142.764 euro
SC AGROMEC SA Valea Vinului sectia
SAI Atelier mechanic Corp 1 Corp 2,
platform betonata si teren afferent la pre-
tul de 3.872 euro

Case si Apartamente

Apartament cu 3 camere SC Domaris
Com SRL in suprafata de 57,24 mp  utili
in asociatie, localitatea Satu Mare, strada
Baritiu nr. 127/B la pretul de 147.490 lei
Casa de locuit str. Iuliu Maniu nr 22 cu
suprafata utila de 100 mp prêt 55.000 euro
Apartament cu 3 camere SC Nettuno
SRL in suprafata de 75 mp utili in Satu
Mare strada Cuza Voda nr.4 ap. 7 la pretul
de 169.170 lei
Apartament cu 2 camere SC Lord Land
SRL in suprafata de 51 mp utili in asociatie
in Satu Mare, strada Dreptatii, nr. 8 la pretul
de vanzare 140.000 lei

Terenuri

Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu
Mare zona Poligonului, utilitati aproximativ
la 200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700
mp in localitatea Tureni, utilitati apa,  cur-
rent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis,
in vecinatate de centrul logistic AQUILA,
judetul Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155
mp in localitatea Satu Mare, pe Drumul Ca-
reiului in imediata apropiere de Complex
Philadelphia la pretul de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in
suprafata de 10.600 mp la pretul de 4.460
euro

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

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

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

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

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC VANOLUX IMPEX SRL
Autoutilitara  Dacie Furgon
Diverse bunuri mobile si stocuri

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MA-
GIRUS SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU

36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM
19 DIU 20.900 lei

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

SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte

SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei

SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directie

2.761,00
Diferite piese, stoc

7.468,35

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC NETTUNO SRL
Diverse masini de cusut

SC MEDIA SAT SRL

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

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

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichida-
torului judiciar din  str. Constantin Brân-
coveanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data
de 20.02.2015 SC ERGOLEMN S.A
08:00, SC FOX COM SRL 08:30,  SC
NETTUNO SRL 09:00 am, SC LORD
LAND SRL  09.30 am, S.C. AGROMEC
PĂULEŞTI S.A 10:00 a.m., SC NIVA
IMPEX S.R.L 10:30 a.m., , SC MIDI-
CONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 p.m , SC  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, S.C.
HORIZONT S.R.L 14:30pm, SC SI-
MACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00, 
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin
licitatie publica bunurile debitoarei SC
PANNATEK SRL in data de 20.02.2015
ora 11:00 lista bunurilor mobile si im-
obile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

Pentru informaţii suplimentare
cei interesaţi se pot adresa lichidatorului ju-
diciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Con-
stantin Brancoveanu, nr. 3/A,  judeţul Satu
Mare, sau la nr. de telefon  0744601144,
0361 809 462;  0261 770 161, 0744162033
sau email office@euro-insolv.ro

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL în calitate de lichidator judiciar scoate
la vanzare prin licitatie publica bunurile de-
bitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati,
prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca
Krone 1 bucata prêt de pornire 4.900 euro,
, licitatia se va organiza in data de
20.02.2015  la ora 9:00 am, si va avea loc in
localitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare

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

Parcele de vanzare in suprafata de 600
mp, in zona Lucian Blaga nr 249. Pret 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

l Vand 7 Ari teren cu cabana din lemn, gratar
, gril impresmuit cu gard din sarma pe str. Amat-
ului  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
principal, 5.500 euro, negociabil. Telefon:
0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan 10
ari cu cabana, fantana, pomi fructiferi, pret 5100
euro negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul 28.000
euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa mica
de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret 16000
euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe strada
Victoriei, pret 8.000 de euro, tel 0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan
in zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel:
0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona industrială, 68
ari pe str. Careiului. Telefon 0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ Pes-
carilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima par-
celă după case, 300 euro/ar, parcelat, pe Lucian
Blaga; 4,7 ha Păuleşti, parcelabil, 100 m curent,
400 m gaz, la 200 euro/ar. Telefon 0749-042446.
l Vând 1,12 ha teren intravilan cu documen-
taţie pe măsura 121. Telefon 0745-855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str.
Odoreului, cu utilităţi. Telefon 0744-252824.

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, semidecoman-
dat zona piata Somes. 0742269190
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai, et.4,
acoperis, pus la punct.Pret 18.000 euro. tel
0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15, et.2,
semidecomandat, suprafata 50MP, pret  18.000
euro. tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere, central, 25.000
euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, langa
Profi, semidecomandat, parter, balcon inchis si cu
pivnita, garaj cu sau fara in apropiere. Pret 25.000
euro negociabil 0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe str.Ozana,
et.II, cu 2 camere, semidecomandat, nu este ren-
ovat. Pret 23.000 euro negociabil. 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din caramida,
pret 13500 euro. Tel: 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarităţii (beton),
48 mp, etaj III,18.000 euro. 0788-728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000 euro.
Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă, etaj I,
geamuri termopan, finisat. 0747-701091.
l Vând apartament 2 camere semicentral, etaj
III din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000 euro.
Urgent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în
M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere,
baie, bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55
mp, et.4. Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semide-
comandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş. Preţ
- avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu ter-
mopane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj III,
la preţul de 19.000 euro. str. Aleea Humuleşti,
nr.2,  telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et. 2,
mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la 5 mi-
nute de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, accept şi
Programul “Prima Casă”, fără intermediari. Infor-
maţii telefon 0757-349690, toată ziua.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament 3 camere, et.4, micro 15,
renovat recent, 27.000 euro. Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Drumul
Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 balcoane mari,
beci, parcare, gol, imediat ocupabil.
Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa scoala si
gradinita, reabilitat termic, imbunatatiri, b-dul
Muncii, Micro 16, 0758623443
l Vand apartament 3 camere, etaj 10, Mal
Stang Somes, bLT3, ap.41. Telefon 0742630314
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
jumătate zona Strandului 65.000 euro. Tel.
0742.763.592
l Vand apartament 3 camere dei caramida, de-
comandat, str.Dariu Pop nr. 3, Bl. T39 et. 5, ap.
66. Tel: 0721.584.558 
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic, accept
prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul
Careiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 balcoane
mari,beci nefinisat.Tel : 0361.805.409 sau
0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe Drumul
Careiului nr. 34 şi garsonieră. Telefon: 0740-
477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si garaj,pe
aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14 Mai.Pret:28000
Euro.Tel: 0770.191.459,0721.475.767
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

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3, Carpati
2, garaj mare sub bloc, pret 49500 euro.
Tel.0746149882, 0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lalelei et.6(din
8) partial mobilat,termopane,centrala proprie,usa
antiefractie la 41.000 euro.Tel:0722.577.858 
l Vand apartament cu 4 camere pe calea Tra-
ian, nr.2, etaj!. Telefon 0752757412
l Schimb apartament cu 4 camere in
Timisoara in zona centrala 100mp, cu aparta-
ment sau casa in Satu Mare. Accept Variante.
0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro 17.
Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept in-
termediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere în
casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu aparta-
ment cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa  tip villa situata intro zona linis-
tita,constructie noua,teren,gradina,helesteu pesti
etc.sau schimb cu spatiu comercial.Valoarea de
schimb 115.000 euro Inf.0744.650.929  
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari central, bună
si pentru constructie. 0745.416.027 
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,
negociabil. Tel 0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna prêt ne-
gociabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand  7 Ari teren cu cabana din lemn pe Am-
atului, acces auto. Tel. 0745789043
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa, telefon
0740858313
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp pe
str. Fabricii.Tel : 0743.424.471 sau 0748.108.881  
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4 camere, 3
bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de grad-
ina, pret 93.000 euro negociabil negociabil sau ju-
matate din proprietate 41.500 euro negociabil.
Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4 camere
decomandate,bucatarie,baie utilate,curte si grad-
ina cu vie si pomi fructiferi .Relatii
Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie, ne-
terminate, garaj, curte, 3,5 ari teren.
0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extravi-
lan, aşezat la capătul străzii Odobescu. Utilităţi la
200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilităţile,
imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două solarii
- 900 mp, acoperit. Telefon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort sporit
căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie, baie (apă,
curent), situată lângă ştrand. Telefon 0770-
467713.

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară
alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate uti-
lităţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-429973,
0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Dorolţ.
Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de oraş, în
zona de vile, cu utilităţi: o casă de locuit nouă, cu
mansardă, jos living, bucătărie, baie, o terasă mare,
sus două camere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană din lemn
cu mansardă, blacon jos şi zidită în interior, că-
mară de lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren la
21.000 euro şi legat de acesta, 12 ari loc de casă cu
33 m front sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550
euro/arie, toate împreună sau pe bucăţi sau la
schimb cu apartament sau alte variante. Telefon
0745-049715.

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV, luxos.
Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in Carei.
Telefon: 0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, etajul I.
Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et IV,
renovat complet, mute dotari in Carei, 17.600
euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp apa+
gaz+ baie in Carei. Telefon: 0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10 ari teren
in Carei, 24.000 euro, neg. Telefon: 0746476885
l Vand apartament 2 camere decomandate, 37
mp, et. IV, renovat complet cu multe inbunatatiri,
17.600 euro. Telefon: 0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei DN20
langa fabrica Fonix. Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii, Carei,
la 24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în
Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni. Tele-
fon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură cu
toate dotările în Carei, zonă circulată. Telefon:
0746476885.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi co-
merciale, cabinete medicale etc. în centrul vechi
al Careiului. Telefon: 0744-131384.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand teren aproape de Satu Mare, pret ne-
gociabil. Tel 0770912484, 0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra
nr.312,aproximativ 9 ari total.tel 0748.657.306  
l Vand teren intravilant in Vetis 4900mp pe
strada Satmarel 300m stanga de la drumul
Careiului 14500 euro neg.Tel: 0751.750.481
l Schimb casa mare+anexe gospodaresti in
com.Beltiug, curte si ograda mare cu doua fron-
turi la strada situata in zona targului, valoare de
schimb 21.000 euro cu apartament in Satu Mare.
Tel. 0744650929
l Vand casa mare+anexe gospodaresti,
com.Beltiug, curte si ograda mare cu doua fron-
turi la strada, situata in zona targului.Pret 18.500
euro negociabil. Tel 0770.889.153
l Vand loc de casa in Viile Satu Mare. Tel
0753809700
l Vand loc casa in Halmeu, 28 de arii cu 1000
euro aria. 0742481793
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  

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 bal-
coane, etaj 4, pe drumul Careiului 154/A, preţ
negociabil - 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 Ne-
greşti Oaş, Cart. Decebal. 0746752180.

Vând teren intravilan în Negreşti
Oaş, 50 ari, zona Luna, informaţii
la telefon 0756509303.  

Vând urgent apartament cu 2 ca-
mere în Negreşti Oaş mobilat şi
finisat, str. Victoriei, et. 1, cartier
Baltă. Telefon 0756509303



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,
bucătărie, hol, trei camere mari, 2 intrări, la casă,
cu uşi termopan, centrală pe lemne, boiler gaz,
boiler curent. 0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras. 0726-
643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze nr. 281
şi 2 locuri de casă alăturate. 0742-464113.
l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de teren.
Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu Mic
nr. 154. Telefon 0742-524606, 0261-726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la Me-
dieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în
comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Telefon:
0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.

VÂnZĂRI AUTO

l Vand Renault Megan Cabrio 2004,benzina
motor 2L,Pret 3700 euro Tel :0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit basculabila,
din 1999 in stare foarte buna. Tel : 0753.660.219 
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, capaci-
tate 1600cmc, in buna stare de functionare, sau
piese de schimb, pret 600 de euro. Informatii tele-
fon.0745048241, 0752029511
l Vand autoutilitara Iveco si Ford, neinmatric-
ulate, de 3-7 persoane, 3,5 tone, platou fix si
mobil, cu roti duble.Telefon: 0744897711
l Vand Renault megan cabrio motor 2L ben-
zina an fabricatie 2004 Pret 3900 euro Tel :
0742.763.592 
l Vand Iveco si Ford 3-7 persoane, 3,5 tonne,
platou fix si rabatabil, roti duble. Telefon:
0744897711
l Vand Ford Galaxy diesel, recent adus în ţară,
climatronic etc.Tel. 0744.792.284  
l Vand VW Polo 1,4 MPI an 2001 clima-
tronic, incălzire în scaune,euro 4 ,recent adus in
tară Tel 0744.792.284
l Vand Ford Fiesta 1,8 Diesel, autoutilitara, 2
locuri, neinmatriculat din 1995, 550 euro. Tele-
fon: 0744897711
l Vand bascula si platforma fixa, IVECO si
FORD, neinmatriculate, 3,5 tone, roti duble, 7-
3 locuri, din 2005 si 1999. Telefon: 0744897711
l Vand bascula IVECO 7 locuri 2004, Ford
Transit 3 locuri, 1999, platforma fixa. Telefon:
0744897711
l Vand BMW seria 5 combi diesel din 2003
motor 2000cm,taxa platita si nerecuperata 3700
euro.Tel : 0740.317.642  
l Vand Ford Tranzit basculabil in stare foarte
buna de functionare. Tel: 0753.660.219  
l Vand Opel Frontera, 4x4 an 1995, benzina
GPL, aer conditionat, inmatriculat, 0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara 4x4,
recent adusa in tara. 0773835662
l Vand VW Bora 1.6 benzina, an 2002, inma-
triculata timbru de mediu achitat, 0773835662
l Vand BMW 320 diesel an 2002, 150 cp,
combi, negru, recent adus. 0773835662
l Vand Mercedes A-class 1.7 CDI diesel, an
1999 recent adus in tara, euro 3, aer conditionat,
0773835662
l Vand Renault Megan Cabrio, anul 2004,
120.000km motor 2l. interior piele rosu,radio Cd
Mp3, genti aluminiu pret: 4900 euro, inmatricu-
lat.Tel: 0742.763.592

PIESE DE MAŞInI

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

VÂnZĂRI DIVERSE

l Vand aparat foto nikon D90, nikon D60,
camera video profesionala Panasonic AG-AC 8,
Panasonic MDH1, lampi, acumulatori, blituri,
obiectve. Tel.0755785175
l Vand garaj demontabil, placi beton, tabla on-
dulata, usi tabla. Pret 700 lei negociabil. Tel
0743775693
l Vand patut si carucior pentru  copii.Tel
0744.755.791
l Vand X-Box 360. Tel.0743894567
l Vand tigla veche. Tel 0745039506
l Vand urgent mobila veche furnir nuc  3000
lei neg; covor persan 200 lei; soba electrica cu
cuptor 200 lei si 2 buc tablou Gobler
50lei/buc.Tel 0733.729.997 
l Vand roti iarna, genti tabla -aliaj Passat,
Touran, Golf 4, Skoda, Bora, Audi, Bmw, Mer-
cedes, Logan  etc. Tel. 0748.796.701  
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 cir-
cular,cablu electric, mobilier, cazi, curele trape-
zoidale.Tel. 0770.635.609  
l Vand convector cu horn.Tel. 0747.674.942  
l Vand rumegus pentru afumatorie din esenta
tare pret 15 lei/sac.Tel. 0744.927.132
l De vânzare mobilă import Germania,
sufragerii, bucatării, mese, scaune preţ avantajos.
Tel.  0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vând  frigder Arctic şi congelator. Tel:
0745.390.769 şi 0745.390.764  
l Vând frigider mijlociu. Tel: 0361.805.409
sau 0748.922.050 
l 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 Jimbolia
prêt 0.75 bani (merita vazut) Tel : 0744.927.132  
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, dimesiune
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 borhot prune 400Kg,o mobila de bu-
catarie si un bufet vechi de 100
ani.Tel:0766.483.005 
l Vand masa calculator. Tel 0749432949
l Vand loc de veci dublu in cimitirul reformat,
langa Gara. Tel 0745311585

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 tractoare Fiat, Case, International,
coase, discuri, agricole noi, prese balotat, semana-
tori, anvelope tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare Inter-
national, Fiat, Case, putere 50 CP-125 CP, coase,
semanatori, preturi acceptabile. 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. Te-
lefon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ ne-
gociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

ÎnCHIRIERI

l Dau in chirie garsoniera Ostrovului, 2A. tel
0742630314.
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.  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
Tăşnad-Cehal, agricol, extravilan. 0742878657

InFORMARI

l Se reiau intalnirile lunare a persoanelor in
varsta pensionarii sau ne pensionarii,membri sau
nemembrii ale vreunei asociatii de pensionari.Ora
si locatia vor fi anuntate ulterior prin presa.Tele-
fon de contact 0770905975 sau 0770621202  
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Închiriez garsoniera in micro 17,str. Belsugului
complet mobilată şi utilată. Pret 100 EURO
Tel:0749-981939

Vând Opel Astra Caravan 
combi din 95, 1.6 benzină, 

înmatriculat. Preţ 500 euro.
0742.964.968  

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).

Vand ceas antic de podea in perfecta stare.
0771401794

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

Vând GWM HOVER Luxury, 2.351 cmc,
126 CP, motor şi transmisie Mitsubishi, ben-
zină+GPL, an 2007, 115.000 km, aer condi-
ţionat, climă, 4 geamuri electrice, airbaguri,
ABS, ESP, trapă, tapiţerie piele, volan reglabil,
închidere centralizată, diferenţial blocabil, gea-
muri negre din fabrică, tracţiune 4x4 decupla-
bilă, proiectoare ceaţă, praguri aluminiu, jante
aliaj, bare portbagaj, oglinzi electrice, înscrisă
AUTOUTILITARĂ (taxe mici). TAXA
PLĂTITĂ ŞI nERECUPERATĂ. Maşina
este foarte bună din punct de vedere tehnic şi
estetic. Accept orice test autorizat. Telefon:
0744-549671.

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

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

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro. In-
formaţii la telefon 0751.879.087.

Cu inimile zdrobite de durere anun-
ţăm încetarea din viaţă a celui ce a fost
bunul nostru soţ, tată, socru şi bunic 
GHEORGHE GERMAN,
care a trecut la cele veşnice după o
lungă şi grea suferinţă. Înmormântarea
va avea loc sâmbătă, 28 februarie, de la
ora 13.00, la cimitirul de lângă Balta
Blondă. Dumnezeu să-l odihnească în
pace.

Familia îndoliată

Trecerea în eternitate a scumpului nos-
tru tată, socru şi bunic
GHEORGHE GERMAN
a lăsat în inimile noastre un gol imens
şi o mare durere în suflete. 
Fie ca Dumnezeu să-l aşeze în rându-
rile celor drepţi şi să-l odihnească în
pace!

Fiul Florin, nora Elvira şi nepoţii
Sergiu şi Diana

Durerea noastră nu poate fi descrisă în
cuvinte acum când bunul nostru tată
şi bunic 
GHEORGHE GERMAN
ne-a părăsit pentru totdeauna, fiind
chemat de Dumnezeu în Împărăţia Sa.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi
să-l aşeze alături de cei drepţi. 

Fiul Vasile şi nepotul Alex

Cu durere în suflet ne luăm un ultim
rămas bun de la cel ce a fost bunul nos-
tru tată, socru şi bunic
GHEORGHE GERMAN,
acum când ne părăseşte pentru tot-
deauna lăsând în inimile noastre un
gol imens. 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Fiica Adriana, ginerele Ioan
şi nepoţii Horea şi Sara

Suntem alături de cumnatul Florin, de
sora Elvira şi nepoţii Sergiu şi Diana,
în acest greu moment prin care trec
acum când se despart pentru veşnicie
de cel ce a fost bunul lor tată, socru şi
bunic

GHEORGHE 
GERMAN.

Transmitem pe această cale sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace şi

să-l aşeze în rândurile celor drepţi.
Dura Florin şi Susana

Suntem alături de colega noastră Marc
Maria în aceste grele momente prici-
nuite de pierderea pentru eternitate a
soacrei dragi şi transmitem sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să o aşeze în rândurile
celor drepţi şi să o odihnească în pace.

Colectivul SC Proumin SRL 
Satu Mare

COnDOLEAnţE

DECESE

MB EUROPA BROKER 
DE ASIGURARE SRL 

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

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

Asigurare RCA online:  www.mbeuropa.ro
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Radio 
Transilvania

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

Radio Impact

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

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

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:00 – Progam pentru copii: „Carlos
Omida”, ep. 6
09:30 – La vârsta noastră ... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
14:00 – Şedinţa Consiliului Judeţean
(din data de 25.02.2015)
15:30 – Teleshopping
16:00 – Şcoala Sătmăreană 
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului

19:20 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în cotidian
22:00 – Documentar: „Triumful
legiunilor romane”, ep. 1,2
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Music News 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
01:30 – Film artistic: “O viaţă în
armonie”
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
04:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
05:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
06:00 – Film pentru copii din seria
Gaşca din Sugar Creek: „Profesorul
problemă”

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
09:00 Starea naţiei 10:00
Biziday 10:50
Teleshopping 11:30

Nimic prea bun pentru un cowboy
12:20 Discover România 12:30
Tribuna partidelor parlamentare
13:00 Oameni cu minte 13:30 M.A.I.
aproape de tine 14:00 Telejurnal 14:55
Clubul celor care muncesc în
România 15:00 Teleshopping 15:30
Oameni ca noi 16:00 Parlamentul
României 16:50 Discover România
17:00 Zon@ 17:30 Europa mea
18:00 Maşini, teste şi verdicte 18:30
Andografia zilei 18:35 Clubul celor
care muncesc în România 18:45
Nimic prea bun pentru un cowboy
19:40 Sport 19:59 Telejurnal 20:55
Clubul celor care muncesc în
România 21:10 Detectiv cu greutate
22:50 In memoriam Marin
Constantin 23:50 O crimă perfectă
01:30 Andografia zilei 01:31 Teatrul
etern şi vieţile lui trecătoare

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
12:00 Trandafirul
negru 13:00 Ştirile Pro
Tv 14:00 Sunt celebru,

scoate-mă de aici! 16:00 Puterea
destinului 17:00 Ştirile Pro Tv 17:30
La Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Sunt celebru, scoate-mă de aici! 22:30
Lunetistul 2 00:00 Nikita 01:00 Ştirile
Pro Tv 02:30 Ce se întâmplă doctore
? 03:00 I Like IT 03:30 CSI: New
York – Criminaliştii 04:30 Nikita

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani 10:50
În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00

Mireasă pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă pentru fiul
meu 16:00 Observator 17:00 Acces
direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Bona de la
forţele speciale 22:30 Despre super-
eroi şi... alte aiureli 01:00 Burlacul
03:00 Observator

07:00 Teleshopping
07:30 Mondenii
09:00 Râzi şi câştigi
09:30 Teleshopping
10:00 Fii pe fază!

11:00 Teleshopping 11:30 Imagini
incredibile din lume 12:00 Mondenii
12:30 Dosarele DNA 13:30
Teleshopping 14:00 Playtech 14:30
Teleshopping 15:00 Imagini
incredibile din lume 15:30 Râzi şi
câştigi 16:30 Focus 17:00 Mondenii
17:30 Trăsniţi din NATO 18:00
Focus 19:30 Cireaşa de pe tort 20:30
Secretul lui Bachus 23:00 Trăsniţi din
NATO 00:00 Mondenii 02:00
Trăsniţi din NATO

07:00 Ştirile Kanal D
08:00 Fatmagul 10:00
Teo Show 12:00
Supermodels by
Cătălin Botezatu

12:30 Ştirile Kanal D 13:30 Te vreau
lângă mine 16:45 Teo Show 18:45
Ştirea zilei 19:00 Ştirile Kanal D
20:00 Yaman 22:30 D-Paparazzi
23:30 Supermodels by Cătălin
Botezatu 00:30 Ştirile Kanal D 01:45
Yaman 03:45 WOWBiz

07:00 Tânăr şi
Neliniştit 08:00
Las Bravo 09:15
Trandafirul negru

10:30 Puterea destinului 11:30 Îngeri
păzitori 14:00 Inger salbatic 16:00
Tânăr şi Neliniştit 17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru 19:00
Puterea destinului 20:00 Îngeri
păzitori 22:00 Dragoste de viaţă
23:00 Terra Nostra 00:00 Iubire ca în
filme 01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasa in bucatarie 03:00 Iubire
ca în filme

08:00 Maestrul
grătarelor 09:15
Prodanca si Reghe:
Dragoste in
prelungiri 10:15 Sue

Thomas 11:30 Proaspăt şi rapid cu
Emeril 12:00 Hoţul fermecător 14:00

Prodanca şi Reghe: Dragoste în
prelungiri 16:00 Lacrimi din cer
17:30 Mi-a fost dat să te iubesc 19:00
Răzbunare 20:00 Ally McBeal 21:00
Medici în Santa Monica 22:00 My
Neighbor's Secret 00:00 Răzbunare
01:00 Ally McBeal 02:00 Să vorbim
despre sex! 03:30 Mi-a fost dat să te
iubesc 04:35 Lacrimi din cer

07:50 Surpriză: vine
Polly! 09:25 Liga
dreptății: Spargerea
de la muzeu 10:50

Captain Planet 11:20 Fără
complicații! 12:55 Holidaze: Din
nou acasă 14:25 Regii verii 16:00
Înainte de miezul nopţii 17:50
Captain Planet 18:20 Stă să plouă cu
chiftele 2 20:00 Îndrăgostiţii mor
ultimii 22:00 Knick 23:00 Oculus
01:20 Cei tăcuți 03:00 Paşaport de
Germania 04:30 Gigolo de ocazie

07:00 Ştiri
Sport.ro 09:10
Ora exactă în
sport 10:00 Ştiri

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora exactă
în sport 13:00 Ştiri Sport.ro 13:10
Fotbal UEFA Europa League 16-imi
14:00 Tragere la sorţi UEFA 8-imi
15:00 Ştiri Sport.ro 16:00 Ora exactă
în sport 17:00 Fotbal Europa League:
Rezumate 18:00 Ştiri Sport.ro 19:00
Marea Ţăcăneală 20:00 Fotbal
Europa League: Rezumate 21:00 Ştiri
Sport.ro 21:10 Boxbuster: România
face legea! 22:00 Girl Fight Night:
Million Dollar Babies23:00
Wrestling RAW 00:00 Ştiri Sport.ro
00:30 Wrestling WWE PPV Fast
Lane

09:30 Combinata
nordică 10:15 Sărituri
cu schiurile 11:15
Schi fond 11:45 Schi
alpin 13:30 Sărituri cu

schiurile 14:00 Fotbal 14:30 Schi
fond 16:30 Snooker 00:30 Schi fond
01:30 Atletism

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

Ştiri 15:00 Esențial 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei
20:30 Subiectiv 21:30 Exces de
putere 23:00 În Premieră 01:00
Sinteza zilei 02:00 Sinteza zilei
03:00 Subiectiv

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

fix 12:00 Realitatea de la fix 14:00
Realitatea de la fix 15:00 Fabrica
16:00 Newsroom 18:00 Realitatea
de la fix 18:30 Academia de
evaziune 20:00 Prime Time News
21:00 România în obiectiv 23:00
Realitatea de la fix 00:00 Realitatea
de la fix 01:00 Realitatea de la fix
01:15 Perfect imperfect 02:00
Realitatea de la fix

07:40 Maşini
nervoase 08:35
Licitaţia de
containere 09:05

Cum se fabrică ? 09:35 Cum se
fabrică diverse lucruri? 10:00
Comoara din container 10:30
Bagaje la licitaţie 11:00 Vânătorii de
mituri 12:00 X-Machines 13:00
Supremaţia maşinilor 14:00 Cum se
fabrică diverse lucruri ? - Episoade
turbo 15:00 Goana după aur 16:00
Căutătorii de aur din Marea Bering
17:00 Licitaţia de containere 17:30
Comoara din container 18:00
Maşini pe alese 19:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? 19:30 Cum
se fabrică diverse lucruri? 20:00 Ce
a urmat? 20:30 Ce a urmat? 21:00
Explorăm Cosmosul 22:00 Cazuri
neelucidate 23:00 Curiosity 00:00
Maşini clasice restaurate 01:00
Bagaje la licitaţie 01:01 Bagaje la
licitaţie
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BERBEC (21.03 - 20.04)
S-ar putea să nu înţelegeţi

corect ce vrea să vă spună un parte-
ner de afaceri şi să vă certaţi degeaba.
Vă sfătuim să vă păstraţi calmul. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Relaţiile cu colegii de ser-
viciu pot avea de suferit din cauza în-
căpăţânării cu care vă susţineti ideile. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Sunteţi irascibil, ceea ce vă
afectează relaţiile cu partenerii de
afaceri şi poate tensiona atmosfera în
familie. Cei din jur nu sunt de acord
cu ideile pe care le promovaţi. 
RAC (22.06 - 22.07)

S-ar putea să vă lăsaţi aca-
parat de o afacere promiţătoare şi să
neglijaţi relaţiile sentimentale. Parte-
nerul de viaţă vă reproşează că nu
acordaţi destulă atenţie familiei. 
LEU (23.07 - 22.08)

S-ar putea ca o problemă
sentimentală mai veche să revină în
actualitate şi să vă certaţi cu partene-
rul de viaţă. Nu cedaţi primului im-
puls! 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Sunteţi plin de energie şi
aveţi idei originale. Vă recomandăm
să fiţi prudent. Riscaţi să depăşiţi
anumite limite şi să provocaţi discu-
ţii în contradictoriu. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Se pare că nu reuşiţi să în-
depliniţi toate sarcinile de serviciu şi
nu este exclus să aveţi probleme cu
şefii.  
SCORPION (23.10 - 21.11)

Nu este momentul să vă
ocupaţi de probleme delicate, pentru
că este posibil să nu vă puteţi concen-
tra suficient. Vă bucuraţi de armonie
şi bună înţelegere în viaţa personală. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Se pare că vă lăsaţi prea
mult călăuzit de sentimente şi riscaţi
să deveniţi melancolic. Nu este exclus
să aveţi dificultăţi de comunicare. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Persoana iubită vă repro-
şează lipsa de afectivitate şi faptul că
acordaţi prea multă importanţă afa-
cerilor. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Nu este o zi bună pentru
afaceri. Este posibil să fiţi confuz şi
lipsit de realism, motiv pentru care
riscaţi să luaţi decizii eronate.  
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Vă recomandăm să nu vă
asumaţi nici un risc, pentru că şan-
sele de reuşită sunt minime. Tempe-
raţi-vă impulsivitatea şi fiţi prudent! 

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 22.30 - Lunetistul 2 
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O adevărată dramă se
consumă zi de zi în Carei, pe
marginea Drumului Naţional
19. O tânără îşi oferă serviciile
sexuale contra cost, suprave-
gheată atent de pe cealaltă parte
a drumului de concubin. Fata
îşi începe programul de prosti-
tuată de la primele ore ale dimi-
neţii. Concubinul său apare
mai târziu în zonă, împingând
plictisit căruciorul în care se
află copilul lor. Imediat ce a ter-
minat cu un client, fata dă fuga
la concubin pentru a-i înmâna
banii câştigaţi. Apoi revine la
locul său, aşteptând următorul
client. Între timp, concubinul
cheltuie banii prin barurile din
apropiere. Dacă nu sunt bani, se

plimbă prin apropiere. Devine
nervos şi chiar agresiv când fata
nu reuşeşte să se înţeleagă cu
potenţialul client. Corecţiile fi-
zice aplicate la margine de
drum european sunt la ordinea
zilei. De multe ori, urmele aces-
tor corecţii pot fi observate zile
întregi pe chipul fetei. Spre
seară, concubinul face casa, cal-
culând banii câştigaţi din pros-
tituţie, asigurându-se că până şi
ultimul leu a ajuns în buzunarul
său. În dimineaţa zilei urmă-
toare, fata poate fi văzută din
nou acostând eventuali clienţi
pe marginea drumului. Asta
dacă în cursul nopţii nu a fost
bătută prea rău de cel căruia i-a
născut un copil.

Trimisă la produs de propriul
concubin

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

curs valutar

8 20%  şanse de precipitaţii

Maxima:12°C         Minima: 1°C

Umiditate: 83%
aa

a

euRo 4,4252

usD 3,8932

100 Forinţi 1,4586

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.

Lucrătorii Biroului Rutier
Carei au depistat-o în trafic
miercuri dimineaţă pe

Daniela B., de 34 de ani, conducând
un autoturism marca Chevrolet pe
strada Căplenilor din municipiu. În
urma controlului, s-a stabilit că fe-
meia avea permisul de conducere
reţinut. Conducătoarea auto a fost
testată cu aparatul etilotest, rezul-
tatul fiind negativ. În cauză se
efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de conduc-
erea pe drumurile publice a unui ve-
hicul de către o persoană căreia
exercitarea dreptului de a conduce
i-a fost suspendată. 

Tot miercuri, poliţiştii
rutieri careieni l-au depistat în
trafic pe numitul Edmond S., de
54 ani, cetăţean canadian, care a
condus pe Calea Armatei Române
din municipiu un autoturism
marca Land Rover. În urma
testării cu aparatul etilotest,
acesta a indicat o concentraţie de
0,48 mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat, bărbatului fiindu-i recoltate
probe biologice în vederea sta-
bilirii alcoolemiei. Canadianul s-
a ales cu dosar penal pentru
conducerea pe drumurile publice
a unui vehicul de către o persoană

care, la momentul prelevării
mostrelor biologice, are o
îmbibaţie alcoolică de 0,80 g/l al-
cool pur în sânge. Legea prevede
pentru această faptă pedeapsa cu
închisoarea de la unu la cinci ani.  

Miercuri dimineaţa,
poliţiştii din Cămârzana, în colab-
orare cu lucrători din cadrul SPF
Negreşti Oaş, au identificat în trafic
pe DJ 109 K , pe raza localităţii
Cămârzana, un autovehicul marca
Opel, la volanul căruia se afla o

persoană de sex masculin.
Conducătorul auto a fost identifi-
cat ca fiind Grigore M., de 37 ani.
În urma verificărilor, s-a constatat că
acesta nu figurează în evidenţa
deţinătorilor de permise de conduc-
ere. Bărbatului i s-a întocmit dosar
penal pentru conducerea pe dru-
murile publice a unui autovehicul
de către o persoană care nu posedă
permis de conducere. În toate cele
trei cazuri persoanele sunt cercetate
în stare de libertate. 

cetăţean canadian prins beat
la volan
8 Etilotestul a indicat o concentraţie de  0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat

CONSECINŢE. Canadianul s-a ales cu dosar penal şi riscă pedeapsa cu
închisoarea de la unu la cinci ani

RobeRt MaRcus

Femeie lovită 
pe trecerea de
pietoni în Livada

În localitatea Borleşti, pe DJ
193 , a avut loc miercuri, la ora 11.45,
un accident rutier. Poliţiştii au stabilit
că Florin M., în vârstă de 39 de ani,
conducând un autoturism marca Cit-
roen, a accidentat o pensionară, în
vârstă de 63 de ani, care circula nereg-
ulamentar pe partea carosabilă fără a
fi echipată corespunzător. În urma
evenimentului a rezultat rănirea
gravă a femeii. Miercuri seara,
poliţiştii rutieri au fost sesizaţi despre
producerea unui eveniment rutier  pe
DN 1 C, în localitatea Livada. Din
cercetările efectuate s-a constatat că
Daniel B., din Satu Mare, a condus
un autoturism marca Volkswagen şi a
accidentat-o uşor pe Iuliana H., de 44
de ani, care s-a angajat regulamentar
în traversarea străzii pe trecerea pen-
tru pietoni, marcată şi semnalizată
corespunzător. În ambele situaţii, per-
soanelor implicate le-au fost recoltate
probe biologice de sânge în vederea
stabilirii eventualei alcoolemii. În cele
două cauze se efectuează cercetări sub
aspectul comiterii infracţiunii de
vătămare corporală din culpă.

Robert Marcus

Polițiştii din Carei au fost
sesizați despre faptul că, în noaptea de
miercuri spre joi, în jurul orelor 00.30,
la un restaurant pizzerie din localitate
s-ar fi activat sistemul de alarmă. Pa-
trula formată din poliţist şi jandarm s-
a deplasat de urgenţă la faţa locului şi
au surprins în incinta localului o per-
soană de sex masculin, care ar fi sustras
dintr-o cutie de plastic suma de 225
lei. Iuliu P. , în vârstă de 34 de ani, ar fi
pătruns în restaurant pe un geam lăsat
deschis, care avea rol de aerisire la ma-
gazia localului. Prejudiciul a fost recu-
perat în totalitate şi predat
administratorului restaurantului. Oa-
menii legii au stabilit că bărbatul nu se
află la prima abatere, cercetările conti-

nuă pentru stabilirea întregii activităţi
infracţionale a acestuia. 

Poliţiştii de investigaţii cri-
minale din cadrul Secţiei Satu Mare
au depistat miercuri un tânăr în vârstă
de 25 de ani, care este bănuit de comi-
terea unei infracţiuni de furt, în noap-
tea de 19/20 februarie a.c. dintr-un
magazin situat pe raza municipiului
Satu Mare. Acesta a pătruns în incinta
magazinului şi ar fi sustras bunuri în
valoare de 7.150 lei. În situaţiile men-
ţionate anterior s-au întocmit dosare
penale şi se efectuează cercetări sub as-
pectul săvârşirii infracţiunii de furt ca-
lificat, persoanele fiind cercetate în
stare de libertate. 

Robert Marcus

Prins noaptea la furat într-o
pizzerie din Carei

Aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Negreşti-Oaş 

că a început execuţia lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de
distribuţie a apei potabile şi canalizare în oraşul Negreşti-Oaş pe străzile:

Moţilor, Corni, Arenei, Popeşti, Gării, Oaşului şi Rozelor 
Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru discon-

fortul cauzat populaţiei.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRL
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