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În urma unei operaţiuni de
amploare, Poliţia bihoreană a
săltat în urmă cu două

săptămâni 24 de orădeni care au
făcut bişniţă cu ţigări în Piaţa
Cetate şi furnizorii lor. Aceştia s-au
ales cu dosare penale pentru
contrabandă şi spălare de bani. De
asemenea, inculpaţii s-au ales cu
interdicţie să mai intre în orice piaţă
din judeţul Bihor în următoarele 60
de zile. Investigaţiile au mai scos la
iveală că bişniţarii aveau protectori
în rândul celor care, în mod normal,
ar fi trebuit să-i sancţioneze, dar pe
care îi plăteau să închidă ochii, ba şi
să-i anunţe în cazul unor controale.
Doi poliţişti şi doi jandarmi orădeni
au şi fost inculpaţi pentru corupţie,
unul dintre ei fiind chiar arestat
preventiv pentru 30 de zile.

Sătmărenii se întreabă de
ani de zile de ce nu pot fi eliminaţi
bişniţarii de ţigări din Piaţa Someş.
Comerţul cu ţigări de contrabandă
a ajuns la cote fără precedent. În
mod sigur că nu întâmplător. De-a
lungul timpului au tot circulat
zvonuri privind protecţia acordată
de unii oameni ai legii membrilor
celor două clanuri ţigăneşti care îşi
dispută monopolul bişniţei cu ţigări
aduse din Ucraina. 

continuare în pagina 2
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Editorial

La Oradea s-a
putut, pe când 
şi la Satu Mare?

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

SzaSz LORaND

SURPRIză
Jobbik revine
la Satu Mare

Grupare de traficanţi
de droguri destructu-
rată de DIICOT pag. 16

Olimpia a pierdut sâmbătă
meciul cu FC Olt, însă în ciuda înfrân-
gerii oarecum nemeritate, galben-al-
baştrii pot să contabilizeze şi un aspect
pozitiv. Debutul în Liga a 2-a al mijlo-
caşului Gabi Cadar. Adus în această
iarnă la Olimpia de la campioana Ligii
a 4-a Elite, Someşul Oar, Gabi Cadar
a lăsat o bună impresie în amicale şi a
semnat cu gruparea fanion a judeţului

un contract valabil până în 2017.
Cadar face parte din generaţia de la
Atletic 94 Satu Mare crescută de fostul
căpitan al Olimpiei, Paul Mihai. De
altfel, Paul Mihai  a susţinut mereu că
pe lângă vârful incontestabil al gene-
raţiei, Claudiu Bumba de la ASA din
respectiva trupă crescută la Atletic 94
mai sunt şi alţi jucători de urmărit.  

SPORT - pag. 11

OLIMPIA
Gabi Cadar din “Elite” direct 
în Liga a 2-a

Una dintre cele mai longe-
vive acţiuni culturale din judeţul
Satu Mare, Art Bunavestire, care a
ajuns la cea de a 29-a ediţie, a avut
vernisajul miercuri, la Galeria de
Artă „Dr. Mihai Pop” din cadrul
Muzeului Ţării Oaşului din Ne-
greşti Oaş, chiar de sărbătoarea reli-
gioasă cu acelaşi nume. Actuala
ediţie este cu atât mai importantă cu
cât în acest an Negreştiul sărbăto-

reşte 50 de ani de când a primit ti-
tulatura de oraş. La expoziţia din
acest an şi-au expus lucrările 15 ar-
tişti din zona Oaşului dar şi din ţară. 

În deschiderea vernisajului,
directorul Casei Orăşeneşti de Cul-
tură din Negreşti Oaş, Natalia Lazăr,
a arătat că Art Bunavestire este un
vis care în timp s-a transformat în
realitate. 
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Sărbătoare cu triplă însemnătate
la Negreşti 

Continuă investiţiile 
în dezvoltarea judeţului
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România trece în noaptea
de sâmbătă spre duminică la ora oficială
de vară, ceasurile urmând să fie date
înainte cu o oră, astfel că ora 03.00 va
deveni ora 04.00. Ora oficială de vară
este aplicată între ultima duminică din
luna martie şi ultima duminică din oc-
tombrie. Pentru trecerea la ora oficială
de vară, ceasurile vor fi date înainte cu
o oră, astfel că duminică 29 martie, va
fi cea mai scurtă zi din an. Trecerea la
ora oficială de vară nu va afecta mersul
trenurilor de călători, dar vor fi în-

târzieri pentru 69 de trenuri aflate în
circulaţie între orele 03.00 şi 04.00 (ora
de iarnă). Astfel, şase trenuri
internaţionale, 26 InterRegio şi 37
Regio vor ajunge la destinaţii la alte ore
decât cele din programul obişnuit.
Trenurile de călători vor pleca din staţii
după ora de iarnă până în noaptea de
sâmbătă spre duminică, la ora 03.00,
care devine ora 04.00. După 04.00,
trenurile vor pleca din staţii la orele din
mersul de tren în vigoare, respectând
ora oficială de vară.

România trece în noaptea de sâmbătă
spre duminică la ora de vară
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSzET
INTERVENŢII CAzANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
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 martie 2015
ziua 86 a anului

Când vulturii sunt tăcuţi,
papagalii încep să trăncănească.

(Winston Churchill)

Soarele răsare la 6 şi 19 minute,
apune la 18 şi 50 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Mc. Matroana din
Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf.
Mc. Filit, Lidia şi fiii lor (Denia
Acatistului Născătoarei de
Dumnezeu) (Post)
Romano – catolic - Sf. Rupert,
ep.
Greco – catolic - Cuv. m.
Matrona din Tesalonic.

1886 - Liderul apaș Geronimo
se predă armatei americane; se
încheie faza principală a
războaielor apașe.

ÎNOTâND PRIN LABIRINT

iOan Raţiu

Roma, Atena,
Ierusalim, Dubai şi Amsterdam
sunt cele mai populare destinaţii
de Paşte pentru români,
perioadă în care vacanţele şi city
break-urile se scumpesc şi cu
170% faţă de altă perioadă a an-
ului. “În timp ce o parte dintre
români merg în vacanţe de Paşte

în străinătate atraşi de
semnificaţia religioasă a unor
destinaţii precum Roma, Atena
sau Ierusalim, alţii aleg shoppin-
gul şi distracţia în cluburile din
Dubai sau Amsterdam”, se arată
într-un comunicat recent al por-
talului vola.ro.

Roma este una dintre
cele mai populare destinaţii de
Paşte pentru români, deoarece
turiştii pot vizita atât bisericile
catolice, cât şi lăcaşurile de cult
ortodoxe. În acelaşi timp, în cap-
itala Italiei trăieşte o importantă
comunitate de români, iar
Paştele este momentul cel mai
potrivit pentru reunirea famili-
ilor. Un city break de Paşte la
Roma porneşte de la 337 euro de
persoană şi include bilet de
avion, 3 nopţi de cazare cu mic
dejun şi asigurare medicală.

La rândul său, Atena are
avantajul de a fi o destinaţie
dintr-o ţară ortodoxă, prin ur-
mare turiştii români regăsesc aici
o parte din tradiţiile de acasă, in-
clusiv mesele cu friptură de miel
şi ouă roşii. Costul pachetului

turistic, în care intră biletul de
avion, 3 nopţi la hotel cu mic
dejun şi asigurare medicală,
ajunge la aproximativ 440 de
euro de persoană.

Totodată, pentru pe-
rioada Paştelui, creşte foarte
mult şi cererea pentru zboruri
către Tel Aviv, de unde se poate
ajunge într-o oră, cu maşina, la
Ierusalim. În timpul sărbătorilor
pascale, un bilet de avion dus-
întors spre Tel Aviv costă aprox-
imativ 200 euro.

“Dar nu toţi românii
vor ca de Paşte să fie înconjuraţi
de o atmosferă religioasă. Din ce
în ce mai mulţi aleg să profite de
zilele libere pentru o călătorie în
care să se distreze. Chiar dacă o
vacanţă în Dubai costă de Paşte
de la 680 euro, incluzând bilet
de avion, 7 nopţi de cazare şi
asigurare medicală, destinaţia
este una dintre cele mai cerute
de români. Turiştii au optat pen-
tru hoteluri care nu au mese in-
cluse sau au maximum mic
dejun”, se menţionează în comu-
nicat.

O altă destinaţie
solicitată de Paşte, Amsterdam,
este populară, în general, printre
turiştii nonconformişti şi dor-
nici de distracţie. Un city break
la jumătatea lunii aprilie costă
aproximativ 410 euro de
persoană. Pachetul include bile-
tul de avion, 3 nopţi de cazare şi
asigurare medicală.

Paştele scumpeşte atât
city break-urile, cât si vacanţele.
De exemplu pentru Dubai şi
Amsterdam tarifele sunt cu
aproape 170% mai mari decât în
altă perioadă a anului. În pofida
acestor scumpiri, cele două oraşe
se află în topul celor mai cerute
destinaţii pentru sărbătorile pas-
cale şi înregistrează o creştere a
vânzărilor de peste 35%.

Cei mai mulţi turişti
preferă să plece doar 4 zile, de
aceea optează pentru un city
break. În general, se pleacă în
Vinerea Mare, iar întoarcerea
este programată în a doua zi de
Paşte, situaţie care înseamnă
pentru cei mai mulţi turişti max-
imum o zi de concediu.
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Modul ostentativ în care
bişniţarii îşi abordează potenţialii
clienţi şi faptul că raziile
autorităţilor s-au soldat tot timpul
cu rezultate modeste par să
confirme aceste zvonuri.

O operaţiune
asemănătoare celei din Piaţa
Cetate din Oradea ar putea lămuri
definitiv cum stau lucrurile şi în
Piaţa Someş. Bişniţarii i-ar da în

primire imediat pe cei care i-au
protejat contra unor sume de bani.
La fel au făcut şi în Oradea. Chiar
s-au plâns anchetatorilor că unul
dintre oamenii legii care îi
anunţau despre descinderile
organizate “cerea ca nesimţitul”.
Oare câţi asemenea purtători de
uniformă  există la Satu Mare?
Poate cineva totuşi va avea
curiozitatea să afle.

La Oradea s-a putut, pe când şi la
Satu Mare?
urmare din pagina 1

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

Care sunt cele mai populare destinaţii de Paşte pentru români

RECOMANDĂRI
NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Azi la "Ceai" Dj Gaby dă startul
weekendului cu cele mai inedite
ştiri, în compania invitatului
Dumitru Pop, primarul comu-
nei Odoreu, care ne va vorbi
despre trecutul, prezentul şi vii-
torul Odoreului.

ŞCOala SăTmăReană
O emisiune în care educația
contează!
Valorile educaționale sătmărene
necesită și ele atenție. Aceasta
se regăsește în ciclul de emi-
siuni ce aduc în prim-plan
educația, oferta școlilor din
județ, dar nu în ultimul rând
profesorii și elevii valoroși. O
emisiune realizată de profesorul
Teodor Curpaş şi difuzată și în
această vineri, de la ora 16:00
pe Nord Vest TV.

ORa adeVăRului
CAMPANIA NORD VEST
TV TE CONSULTĂ
Ediţia de astăzi, de la ora 18:00
îi este rezervată unui medic spe-
cialist. Victor Constantinovici
vă invită și pe dumneavoastră

alături de invitatul său pentru a
găsi soluţii eficiente de tratare
şi rezolvare la problemele dum-
neavoastră de sănătate. 

inCuRSiune În Judeţ
PERSPECTIVELE UNIVER-
SITĂŢII TEHNICE SATU
MARE
DANIEL MOGA - directorul
Universităţii Tehnice din Cluj
Napoca- Extensia Satu Mare şi
ing. TIBERIU MARCOS, în
calitate de om de afaceri, ne vor
prezenta în direct, care sunt
perspectivele ingineriei sătmă-
rene, dar şi condiţiile în care se
pregătesc viitorii ingineri absol-
venţi. Realizator: Dumitru Ţi-
merman. 
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Jobbik revine la Satu Mare
8După ce i-a expirat interdicţia de intrare în România, deputatul Jobbik Szavay Istvan a făcut prima oprire
la Satu Mare în cadrul unui tur pe la organizaţiile din Transilvania ale partidului

Co n t r o v e r s a t u l
vicepreşedinte al par-
tidului de extremă-

dreaptă Jobbik din Ungaria,
deputatul Szavay Istvan, a
revenit la Satu Mare la câteva zile
după expirarea interdicţiei de a
intra în ţară, aplicată în
primăvara anului trecut de
autorităţile româneşti. Acesta a
susţinut o conferinţă de presă la
cabinetul din Satu Mare al eu-
roparlamentarului Jobbik Ko-
vacs Bela, acuzat de spionaj în
favoarea Rusiei. La conferinţa de
presă a participat şi liderul Job-
bik din judeţul nostru, Dula
Zsolt.

Szavay, declarat 
risc la securitatea
naţională

Deputatul Szavay Istvan
a acuzat autorităţile statului
român de abuz în privinţa
interdicţiei aplicate în urmă cu un
an. “Nu înţeleg nici acum de ce
am primit acea interdicţie. Nu pot
să-mi explic cum atentez eu la
siguranţa naţională a României,
după cum se arată în sumara mo-
tivare a sentinţei”, a declarat
Szavay. Acesta a adăugat că mier-
curi, când a vrut să intre în Româ-
nia, a avut parte de o altă surpriză.
Poliţiştii de frontieră nu au per-
mis intrarea pe teritoriul
României a asistentului său per-
sonal, care îi este şi şofer. “Aceste
măsuri sunt abuzive, voi lua toate
măsurile juridice care se impun.
Am făcut cereri şi la CEDO, după
ce Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie a României a desfiinţat
interdicţia în cazul a patru colegi,
însă au menţinut-o în cazul meu”,
a afirmat Szavay.

În martie 2014, patru ce-
tăţeni ungari, printre care doi
membri Jobbik, unul fiind Szavay
Istvan, au primit interdicţie de a
intra în România timp de un an.
Ceilalţi trei sunt Tyirityán Zsolt -
membru al organizaţiei “Oastea
Haiducilor”, Zag yva Gyorg y
Gyula - membru Jobbik şi al Miş-
cării de Tineret din cele 64 de Co-
mitate HVIM şi Mikola Bela -
membru al organizaţiei “Noua
Gardă Ungară”.  Interdicţia a fost
dată în urma unor “activităţi spe-
cifice de evaluare a riscurilor la
adresa ordinii publice şi a securi-
tăţii naţionale, în conformitate cu

dispoziţiile legale”, a precizat la
vremea respectivă Ministerul Afa-
cerilor Interne.

Mulţumit de activi-
tatea filialei sătmă-
rene

Vicepreşedintele Jobbik
s-a declarat mulţumit de activi-
tatea filialei sătmărene a partidu-
lui, pe care a caracterizat-o drept
foarte organizată, muncitoare şi
ataşată faţă de valorile formaţiunii
politice. Liderul filialei
Satu Mare a Jobbik, Dula Zsolt,

este membru al Biroului Perma-
nent al partidului, organizaţiile
din Transilvania fiind reprezen-
tate de două persoane. Potrivit
deputatului Szavay, Jobbik este
singurul partid din Ungaria care
are membri dinafara ţării, care
sunt reprezentaţi şi în structurile
de conducere.

Atacuri la adresa 
FIDESZ

Jobbik nu a obţinut rezul-
tatele scontate la alegerile parla-
mentare de anul trecut în Ungaria
şi cu atât mai mult înafara ţării.
Votul masiv al maghiarilor dina-
fara ţării în favoarea FIDESZ s-a
datorat Legii dublei cetăţenii, deşi
aceasta s-a aflat încă din 2003 în
programul Jobbik, a declarat Sza-
vay. Deputatul a adăugat că Jobbik
a devenit al doilea partid din Un-
garia. Conform ultimelor sondaje,
diferenţa dintre FIDESZ şi Jobbik
a scăzut la 3%, ceea ce reprezintă
circa 200.000 de voturi. 

Deputatul Szavay a somat
Guvernul de la Budapesta să actua-
lizeze sumele alocate familiilor di-
nafara ţării care îşi dau copiii la
şcoli maghiare, sume pe care le-a
redus cu 25%, respectiv să protes-
teze vizavi de includerea mişcări-
lor autonomiste ca riscuri la
siguranţa naţională în strategia na-
ţională de apărare a României.

Acuzaţi că fac jocu-
rile Rusiei în UE

Întrebat despre acuzaţiile
potrivit cărora Jobbik ar fi finanţat
de Moscova, deputatul Szavay le-a
infirmat categoric, afirmând că
partidul din care face parte nu a
primit bani de la Rusia sau de la
vreo altă putere. Szavay a mai
adăugat că Jobbik abia şi-a putut
plăti cheltuielile de campanie. În
privinţa acuzaţiilor potrivit cărora

europarlamentarul Jobbik Kovacs
Bela, cel care a deschis biroul din
Satu Mare, ar fi spion în slujba Ru-
siei, Szavay a declarat că de peste
un an şi jumătate liderul partidu-
lui, Vona Gabor, cere degeaba au-
torităţilor de la Budapesta să facă
publice dovezile. Ridicarea imuni-
tăţii lui Kovacs se află pe masa Par-
lamentului European.

În mai 2014, Biroul Pro-
curorului-şef al Ungariei a anunţat
că a cerut preşedintelui Parlamen-
tului European să ridice imunita-
tea parlamentară a
eurodeputatului Jobbik Bela Ko-
vacs, suspectat că spionează insti-
tuţii europene în favoarea Rusiei.
În aceeaşi perioadă, în presa un-
gară, dar şi în cea occidentală, au
apărut o serie de informaţii potri-
vit cărora rezultatul obţinut anul
trecut de Jobbik la alegerile parla-
mentare din Ungaria (21% din vo-
turi) s-ar datora şi finanţărilor
primite din partea Rusiei. 

Jobbik vrea să se
apropie de PPMT

Chestionat despre colabo-
rarea cu alte organizaţii maghiare
din Transilvania, deputatul Szavay
a declarat că Jobbik încearcă să în-
chege asemenea relaţii cu Partidul
Popular al Maghiarilor din Transil-
vania (PPMT), adăugând că acesta
militează mai activ pentru intere-
sele maghiarilor decât UDMR.
Deputatul Jobbik a acuzat FI-
DESZ că s-a aliat cu UDMR. De
asemenea, Szavay a acuzat FIDESZ
că l-a cumpărat pe fondatorul Uni-
unii Civice Maghiare, Szasz Jeno,
fostul primar din Odorheiu Secu-
iesc, care a primit la Budapesta un
job finanţat de Guvernul Ungariei
cu 1,2 miliarde de forinţi anual. În
urma plecării sale din România,
formaţiunea pe care a condus-o a
fost înglobată ca o platformă în ca-
drul UDMR.

SZASZ LORAND

NEMULŢUMIRE. Deputatul Szavay este nemulţumit de interdicţia dată de autorităţile române anul trecut

La Cabinet Dr. Coica va consulta
Dr. Dance  Dan 

Medic Specialist Chirurgie
Programări la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
se va comunica telefonic, de catre personal,
data cand vine la consultatii
__________________________________
În data de  02.04.2015, de la ora 13:00, la Ca-
binet Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
Consultatii gratuite doar pentru persoanele cu
venituri sub 700 lei (Dovada se face cu  adeve-
rinţă  sau cupon de pensie).
_______________________________
La Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

Consultaţii gratuite doar pentru persoanele cu
venituri sub 700 lei (Dovada se face cu  adeve-
rinţă  sau cupon de pensie).
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
se va comunica telefonic, de către personal,
data când vine la consultaţii
__________________________________
În data de  19.04.2015, de la ora 10:30, la Ca-
binet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

şi Imunologie Clinică 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________

În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi, între orele  15:00
şi 18:00,  la Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele
11:00- 13:00,  va consulta 

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0755.262.059
__________________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri, începând  cu
orele 15:00, la Cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, compe-
tenţă în ecografie abdominală, ecografie

vasculară, ecografie tiroidiană
Programări  la tel:0732.11.68.49
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humulesti
nr.2 (Cartier Solidarităţii) zilnic  între orele
8:00- 16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică
Consultaţii gratuite cu Biletul de Trimitere de
la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818

__________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  între
orele 11:00 şi 13:00, la Cabinet Dr. Coica va
consulta

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

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

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

Programări  la telefon: 0753822197
_________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Luni şi
Miercuri,  între orele 15:00-18:00, 

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat 

Nutriţie şi Boli Metabolice
-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, supra-
pondere, subpondere, meniu personalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , dia-
bet gestaţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipidemii,
hiperuricemii/guta
-determinarea glicemiei
Programări la telefon:  0741.135.808  intre
orele  12:00-15:00
_________________________________
La cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Bagi  Erzsebet 
Medic specialist  Pediatru 

Luni-Marţi-Vineri  între orele: 14:30-18:30
Miercuri-Joi  între orele:   9:00-13:30

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Continuă investiţiile în dezvoltarea
judeţului Satu Mare

8Consiliul Judeţean a recepţionat ieri Drumul Comunal Săuca – Becheni, reabilitat total prin PNDL

Onouă investiţie realizată în
judeţul Satu Mare prin
Programul Naţional de

Dezvoltare Locală (PNDL) a fost
recepţionată ieri de conducerea
Consiliului Judeţean. Este vorba
despre Drumul Comunal Săuca –
Chisău - Becheni, care a fost reabil-
itat din temelie, astfel că locuitorii
din zonă se pot deplasa în condiţii
civilizate.

Ieri noroi, azi asfalt
La recepţia lucrărilor aces-

tui drum au fost prezenţi vicepreșe-
dintele Consiliului Judeţean, Mircea
Govor, directorul de cabinet al pre-
ședintelui Consiliului Judeţean,
Claudiu Sulea, directorul Cancela-
riei Prefectului, Raul Băbţan, prima-
rul comunei Săuca, Gheorghe
Marian, reprezentanţii firmei con-
structoare, consilieri locali sau
simpli cetăţeni.

După inspectarea drumu-
lui recent reabilitat și tăierea pangli-
cii inaugurale, primarul Gheorghe
Marian a precizat că acest drum este
o investiţie foarte importantă pentru
cetăţenii comunei Săuca. “Este un
drum foarte important pentru noi,
cetăţenii din această zonă, pentru că
face legătura dintre Tășnad și satul
Becheni. Înainte de a fi reabilitat,
acest drum era doar noroi, însă
acum cetăţenii noștri au posibilita-
tea de a se deplasa în condiţii civili-
zate”, a arătat primarul comunei
Săuca.

În numele președintelui
Consiliului Judeţea, Adrian Ştef, di-
rectorul de cabinet Claudiu Sulea a
mulţumit Guvernului Ponta pentru
sprijinul financiar acordat judeţului
Satu Mare prin PNDL, arătând că
prin acest fel sunt ajutate toate uni-
tăţile administrativ teritoriale, indi-

ferent de culoarea politică a condu-
cerilor acestora.

Vicepreședintele Consiliu-
lui Judeţean, Mircea Govor, a arătat
că reabilitarea acestui drum este de
o importanţă majoră pentru o zonă
văduvită de realizări în ultima pe-
rioadă, cum este comuna Săuca.
“Prin PNDL, realizat prin Ministe-
rul Dezvoltării condus de ministrul
Liviu Dragnea, și graţie primului-
ministru Victor Ponta, am reușit să
ducem la bun sfârșit și această inves-
tiţie, la fel ca și alte peste 50 realizate
în judeţul Satu Mare în ultima pe-
rioadă. Înainte ca acest drum să fie
reabilitat, acest drum era plin de
noroi. Acum se poate circula în con-
diţii optime și face legătura între

Săuca și satele Chisău și Becheni”, a
spus vicepreședintele Consiliului Ju-
deţean, care a felicitat toată echipa
de implementare a acestui proiect.

Proiect de 3 milioane
de euro

Directorul Direcţiei
Tehnice din cadrul Consiliului
Judeţean, Ioan Sereș, a prezentat
câteva date tehnice cu privire la
această investiţie. Astfel Drumul
Comunal Săuca-Chisău-Becheni
a fost reabilitat total pe o dis-
tanţă de aproape 5,5 km. Iniţial,
Primăria Săuca a depus un
proiect de reabilitare a acestui
drum pe un alt program, dar nu a

putut fi realizat. Ulterior, a fost
preluat de PNDL și finalizat. Va-
loarea totală a investiţiei a fost de
peste 3 milioane de lei.

Reprezentantul firmei
constructoare, Claudiu Suce-
vean, a arătat că lucrările au fost
executate destul de greu, ţi-
nându-se cont de faptul că în-
ainte aici era doar noroi, dar în
cele din urmă drumul a fost rea-
bilitat iar acum cetăţenii comu-
nei se pot deplasa mai ușor
dintr-o localitate în alta.

Investiţiile continuă
şi în acest an

Vicepreședintele Consi-

liului Judeţean, Mircea Govor, a
arătat că investiţiile în dezvolta-
rea judeţului, realizate prin
PNDL vor continua și în acest
an. Astfel, în primul semestru al
acestui an vor fi realizate inves-
tiţii de circa 25 de milioane de
lei. “În a doua parte a acestui
an, adică începând din 1 iulie,
judeţului nostru îi va fi alocată
o sumă și mai mare de investiţii
faţă de prima parte. Astfel, dacă
pentru primul semestru am avut
la dispoziţie 25 de milioane de
lei,  în a doua parte vom primi
puţin mai mult decât sumele de
bani primite în prima parte”, a
arătat vicepreședintele Mircea
Govor.

FLORIN DURA

REALIZARE. Fondurile necesare reabilitării celor 5,5 km au fost asigurate prin PNDL

Pentru aplicarea unitară la
nivelul județului a prevederilor legale
privind înregistrarea vehiculelor la
consiliile locale și clarificarea unor
aspecte procedurale, Instituția
Prefectului a organizat ieri o sesiune de
informare privind înregistrarea
vehiculelor/înmatricularea vehiculelor. 

La seminar au participat
responsabilii cu înregistrarea
vehiculelor din cadrul aparatului
propriu al primăriilor din județ.
Informările din cadrul seminarului au
fost susținute de specialiști din cadrul
Instituției Prefectului – comisarul șef
Teodor Airinei - Serviciul Public
Comunitar Regim Permise de
Conducere și Înmatriculare a
Vehiculelor, respectiv managerul
public Cristian Mariţa, precum și de
reprezentantul Registrului Auto
Român (RAR) – Reprezentanța Satu
Mare – inginerul Olimpiu Oșan. La
seminar au participat şi directorul de
cancelarie al prefectului, Raul Băbţan,
respectiv consilierul pe linie de afaceri

europene din Instituţia Prefectului,
Mircea Maior Ciocan.

Scopul acestei instruiri a fost de a
clarifica categoriile de vehicule care se
pot înregistra pe primării precum și
procedura și documentele necesare
pentru înregistrarea și luarea în
evidență a acestora. În același timp,
reprezentantul RAR a clarificat
aspectele privind omologarea și
inspecția tehnică, subliniindu-se faptul

că aceste operațiuni se pot face și în
teritoriu, în momentul în care există
între 6-10 solicitări dintr-o localitate,
RAR se deplasează cu tehnica și cu
specialiști. Astfel, cetățenii nu mai sunt
obligați să aducă tractoarele, spre
exemplu, în municipiul Satu Mare
pentru control. În schimb, omologarea
mopedelor nu se poate face decât la
sediul RAR din Satu Mare.

Szasz Lorand

Omologarea mopedelor nu se poate face decât la
sediul RAR Satu Mare

Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă (ISU) Someş Satu Mare a
fost anunţat miercuri, la ora 19.04, de-
spre izbucnirea unui incendiu de
vegetaţie uscată, în localitatea
Negreşti Oaş. La faţa locului s-au de-
plasat pompierii din cadrul Staţiei de
Pompieri Negreşti Oaş, care au inter-
venit cu două autospeciale de stingere
cu apă şi spumă, acţionând pentru
lichidarea incendiului în colaborare
cu SVSU Negreşti Oaş şi cinci

cetăţeni angajaţi ai Ocolului Silvic
Negreşti Oaş. Pompierii au localizat şi
lichidat incendiul cu operativitate,
împiedicând propagarea acestuia la
pădurea învecinată şi un saivan aflat
tot în vecinătatea pădurii. Din păcate,
incendiul a fost observat şi anunţat
destul de târziu la numărul unic de
urgenţă 112, astfel că au fost afectate
de incendiu circa 25 hectare de
vegetaţie uscată.

Szasz Lorand

Incendiu de vegetaţie uscată 
în Negreşti Oaş
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Strategia Sătmarului, respinsă pe criterii
politicianiste
8Deşi nu au formulat obiecţii la Strategia de dezvoltare a municipiului, lansată în dezbatere publică de mai bine
de patru luni, consilierii UDMR şi PNL au respins ieri proiectul

Strategia de dezvoltare a mu-
nicipiului Satu Mare nu a
trecut ieri de votul consilie-

rilor locali. Şi asta pentru că re-
prezentanţii UDMR şi PNL au
votat împotrivă, invocând tot
felul de scăpări. Şeful Serviciului
proiecte europene din cadrul
Primăriei Satu Mare, Andreea
Koncz, a lăsat să se înţeleagă că
respingerea proiectului s-a făcut
pe criterii pur politicianiste. An-
dreea Koncz a precizat că nu în-
ţelege de ce consilierii nu au
formulat obiecţii până în pre-
zent, deşi Strategia s-a aflat în
dezbatere publică din luna no-
iembrie a anului trecut. Consi-
lierii UDMR nu s-au oprit doar
la acest vot împotrivă, ajungând
să se atace chiar şi între ei. Dis-
putele cele mai evidente au fost
între fostul preşedinte al grupu-
lui UDMR din Consiliul Local
Masculic Csaba şi consilierul
UDMR Vasile Fogel. 

Strategia de dezvol-
tare a fost respinsă

Invocând diferite scăpări,
consilierii UDMR şi PNL au res-
pins Strategia de dezvoltare a mu-
nicipiului Satu Mare 2015-2025.
Consilierul UDMR Nits Janos s-
a întrebat de ce nu au fost incluse
în proiectul de dezvoltare şi clădi-
rile din centrul istoric al munici-
piului Satu Mare. Consilierul
UDMR Butka Gergo a declarat că
firma care s-a ocupat de elaborarea
strategiei nu cunoaşte oraşul, fiind
omise anumite direcţii de dezvol-
tare importante, fiind incluse, în
schimb, obiective considerate ne-
importante. “Strategia are doar 88
de pagini, iar cea a municipiului
Cluj-Napoca are 1.159 de pagini.
Strategia nu este demnă de muni-
cipiul Satu Mare”, a concluzionat
Butka Gergo. 

Consilierii, combă-
tuţi de specialiştii 
Primăriei

Andreea Koncz, şeful
Serviciului proiecte europene din
cadrul Primăriei Satu Mare, s-a
arătat destul de nedumerită de po-

ziţia consilierilor UDMR şi PNL.
Andreea Koncz s-a întrebat de ce
nu au fost formulate obiecţii sau
soluţii în ultimele patru luni, în
condiţiile în care Strategia de dez-
voltare a municipiului Satu Mare
se află în dezbatere publică din
luna noiembrie a anului trecut. În
condiţiile în care criticile au fost
formulate doar la peste patru luni
distanţă, în plenul Consiliului
Local, Andreea Koncz a lăsat să se
înţeleagă că Strategia a fost res-
pinsă pe criterii pur politicianiste.  

Schismă în grupul
UDMR

Armonia din cadrul
grupului UDMR din Consiliul
Local Satu Mare este de domeniul
trecutului. Mai multe episoade
sugestive au avut loc ieri în cadrul
plenului. Fostul lider al grupului
UDMR şi preşedinte de şedinţă
Masculic Csaba a avut mai multe
contre verbale cu colegul său de
formaţiune politică Vasile Fogel.
Prima contră a venit după ce
Vasile Fogel ar fi luat cuvântul fără
să ceară acest lucru, Masculic

Csaba declarând sec: “Domnule
Fogel, nu v-am dat cuvântul”. La
câteva minute distanţă, Vasile
Fogel a avut o nouă intervenţie
“neautorizată”, Masculic Csaba
precizând din nou: “Domnule
Fogel, vă rog să nu mai perturbaţi
şedinţa!”. 

Nu a scăpat nici con-
silierul Nits Janos de atenţionările
lui Masculic Csaba, după ce Nits a
avut mai multe obiecţii la un
proiect de hotărâre. “Domnule
Nits, trebuia să introduceţi în
Comisia Juridică aceste obiecţii.
Nu era locul aici, în plen. Problema
este prea stufoasă pentru a se putea
dezbate în plen”. În apărarea lui
Nits Janos a sărit un alt consilier
UDMR, respectiv Szocs Peter, care
i-a explicat pe un ton sarcastic fos-
tului lider al grupului UDMR
Masculic Csaba că Nits Janos are
tot dreptul să intervină, invocând
regulamentul Consiliului Local. 

Primarul Coica, me-
diator

Primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, nu a pier-

dut ocazia de a-i taxa pe consilierii
UDMR, mult prea ocupaţi să se
tachineze între ei. Edilul şef săt-
mărean s-a oferit să le pună la dis-
poziţie consilierilor UDMR
propriul birou pentru a-şi rezolva
disputele. “Data viitoare am să vă
pun la dispoziţie biroul primaru-
lui pentru a vă putea înţelege şi a
vă putea dezbate problemele din
cadrul facţiunii”, a spus, Dorel
Coica. 

Liderul grupului
UDMR, Mag yar Lorand, nu s-a
arătat prea deranjat de remarca
primarului Coica şi nici de con-
trele dintre colegii din UDMR.
“Pe mine mă mulţumeşte. La noi
e democraţie în partid, se pot dez-
bate astfel de probleme”, a spus
Magyar Lorand. Curios este fap-
tul că acesta nu a intervenit  nicio
clipă între Masculic şi Fogel, res-
pectiv Masculic şi Nits.  

Stema municipiului,
aprobată de Consi-
liul Local

În schimb, proiectul pri-
vind aprobarea noii steme a muni-

cipiului reşedinţă de judeţ a trecut
de votul consilierilor locali. Istoria
noii steme a început în anul 2004,
când în baza Hotărârii Consiliu-
lui Local nr.88/21/9.09.2004 a
fost aprobat proiectul de stemă a
municipiului Satu Mare. După
aprobarea proiectului în Consiliul
Local şi avizarea de către comisia
judeţeană de analiză a propuneri-
lor de stemă a Instituţiei Prefectu-
lui, s-a înaintat documentaţia
necesară avizării şi autorizării la
Comisia naţională de heraldică şi
genealogie a Academiei Române,
unde a fost oprită din cauza docu-
mentaţiei incomplete. Pentru a
relua demersurile necesare autori-
zării stemei municipiului Satu
Mare a fost reaprobată o formă a
stemei conform HCL nr.123 din
23.06.2014 de către Consiliul
Local, stemă care necesită anu-
mite modificări, conform solicită-
rilor Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Pu-
blice. În acest sens, Primăria Satu
Mare a venit cu o nouă formă de
stemă acceptată de Minister şi de
Comisia de Heraldică, şi care a
trecut de votul aleşilor locali. 

CIPRIAN BÂTEA

DIVERGENŢE. Consilierii UDMR au început să se atace între ei

Polițiștii băimăreni au
reușit identificarea șoferului care
a provocat un accident  miercuri
dimineață, pe strada Oborului
din Baia Mare. Este vorba despre
un bărbat de 37 de ani, din mu-
nicipiul Satu Mare. Şoferul re-
spectiv a pierdut controlul
volanului și a intrat cu mașina
într-un canal. În urma impactului

acesta a suferit mai multe răni.
Cu toate acestea, atât șoferul cât
și pasagerul aflat în mașină au
părăsit locul faptei. Ulterior,
sătmăreanul de 37 de ani a fost
găsit de polițiști în scara unui
bloc de pe strada Arieșului din
Baia Mare. Întrucât a suferit lezi-
uni, acesta a fost transportat la
spital unde a rămas internat. În

urma investigațiilor făcute de oa-
menii legii a reieșit faptul că
mașina era furată de pe raza
județului Satu Mare, iar șoferul
avea permisul anulat din 2005
pentru conducerea sub influența
băuturilor alcoolice. Mai mult
decât atât, acesta a urcat și mier-
curi beat la volan.

Robert Marcus

Un sătmărean beat, cu permisul anulat și cu o mașină furată, a plonjat într-un
canal din Baia Mare
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Sărbătoare cu triplă însemnătate la Negreşti 
8Expoziţia Art Bunavestire, ajunsă la cea de a 29-a ediţie, a avut vernisajul chiar de sărbătoarea religioasă cu
acelaşi nume şi la împlinirea a 50 de ani de la atestarea ca oraş

Una dintre cele mai longe-
vive acţiuni culturale din
judeţul Satu Mare, Art Bu-

navestire, care a ajuns la cea de a
29-a ediţie, a avut vernisajul mier-
curi, la Galeria de Artă „Dr. Mihai
Pop” din cadrul Muzeului Ţării
Oaşului din Negreşti Oaş, chiar de
sărbătoarea religioasă cu acelaşi
nume. Actuala ediţie este cu atât
mai importantă cu cât în acest an
Negreştiul sărbătoreşte 50 de ani
de când a primit titulatura de oraş.
La expoziţia din acest an şi-au
expus lucrările 15 artişti din zona
Oaşului dar şi din ţară.

Vis devenit realitate
La evenimentul cultural

de amploare din Capitala Ţării
Oaşului au fost prezenţi, pe lângă
artiştii expozanţi, directorul Can-
celariei Prefectului, Raul Băbţan,
consilierul preşedintelui Consi-
liului Judeţean, Felician Pop, pri-
marul oraşului Negreşti Oaş,
Aurelia Fedorca, precum şi consi-
lieri locali dar şi circa 150 de iubi-
tori de frumos din zona Oaşului
dar şi din judeţ.

În deschiderea vernisaju-
lui, directorul Casei Orăşeneşti de
Cultură din Negreşti Oaş, Natalia
Lazăr, a arătat că Art Bunavestire
este un vis care în timp s-a trans-
format în realitate. „În urmă cu 29
de ani, când a avut loc prima ex-
poziţie Art Bunavestire, pentru
cei care au organizat-o atunci era
un vis ca acest eveniment cultural
să aibă atâtea ediţii. Azi, visul lor
s-a transformat în realitate şi sun-
tem astfel la cea de a 29-a ediţie.
Această manifestare culturală nu
ar fi fost posibilă fără sprijinul Pri-
măriei şi Consiliului Local Ne-
greşti Oaş, cărora le mulţumim”, a
mai spus Natalia Lazăr.

Sărbătoare întreită
În continuare, primarul

Aurelia Fedorca a arătat că sărbătoa-
rea de la Negreşti Oaş are triplă în-
semnătate. „Azi, de Bunavestire, am
celebrat bucuria renaşterii naturii
prin artă, în cadrul tradiționalei
expoziții de artă contemporană Art
Bunavestire. Am fost bucuroasă azi să
primim oaspeți din toate colțurile
țării, prieteni vechi şi mai noi ai Țării
Oaşului, într-o zi de dublă sărbătoare,
culturală şi religioasă. Cu atât mai
mult cu cât anul 2015 este unul jubi-
liar pentru comunitatea noastră –
aniversăm 50 de ani de la atestarea ca
oraş a localității. Prin urmare, toate
evenimentele culturale se circumscriu
acestei sărbători. Fără îndoială, însă,

că expoziția de artă contemporană
Art Bunavestire este una dintre cele
mai importante manifestări culturale
organizată în aceşti ani. Mă bucur că
şi în acest an oraşul nostru este de-
osebit de vizibil la nivel regional şi
național datorită acestui eveniment
cultural de certă valoare, prin aceasta
demonstrând că Oaşul nu este doar
un spațiu etnofolcloric, cu rădăcini
puternice în tradiții, ci şi un spațiu al
lumii noi, promotor al artei contem-
porane. Îi felicit, alături de organiza-
tori, pe toți artiştii expozanți pentru
frumuseţea operelor expuse, pentru
expresivitatea artistică a acestora,
pentru perseverenţă şi pentru moşte-
nirea culturală pe care o lasă an de an
Negreştiului şi Ţării Oaşului”, a spus

Aurelia Fedorca.
Cuvinte frumoase despre

sărbătoarea culturală de la Negreşti-
Oaş au mai spus Raul Băbţan, care a
transmis şi mesajul de sprijin al pre-
fectului Eugeniu Avram, dar şi Feli-
cian Pop.

Cincisprezece 
expozanţi

La ediţia din acest an la Art
Bunavestire şi-au expus lucrările 15
artişti plastici din zona Oaşului dar
şi din ţară. Grupul negreştean a fost
reprezentat de Susana Ardelean,
Dorel Petrehuş, Corneliu Pop, Ioan
Pop Prilog, Ioan Pop Vereta. Invitaţii
din acest an au fost Marius Bacriu

(Timişoara), Adriana Elian (Cluj-
Napoca), Suzana Fântânariu
(Timişoara), Andrei Florian (Cluj-
Napoca), Dumitru Macovei (Bacău),
Petre Marian (Bucureşti), Mircea
Mureşan (Bucureşti), Cristian Sida
(Timişoara). Echipa curatorială a
fost compusă din dr. Laura Ghinea,
Dorel Petrehuş şi Ioan Pop Prilog, iar
cronica plastică a fost semnată de is-
toricul de artă dr. Vasile Duda.

Dr. Laura Ghinea a felici-
tat echipa de la Negreşti Oaş pen-
tru continuarea proiectului
cultural început în urmă cu 29 de
ani, iar istoricul de artă dr. Vasile
Duda a arătat că ediţia din acest an
a Art Bunavestire a fost una dintre
cele mai reuşite. 

FLORIN DURA

EVENIMENT. Art Bunavestire este una dintre cele mai importante manifestări culturale organizată la Negreşti

Reprezentanţii Agenţiei
pentru Protecţia Mediului
(APM) Satu Mare şi cei ai asocia-
ţiilor pentru protecţia faunei săl-
batice au solicitat şi au obţinut
sprijin de specialitate din partea
Poliţiei de Frontieră. Şi asta pen-
tru că anumiţi indivizi vânează
păsările ocrotite de lege sau le dis-
trug cui-burile. Mai mult, infrac-
torii zădărnicesc orice efort al
APM şi al ONG-urilor de profil
pe această linie. Ca şi consecinţă,
populaţiile de păsări ocrotite de
lege au scăzut în mod dramatic în
ultimele decenii. 

ONG-iştii confirmă 
braconajul

Laurenţiu Bărbos, repre-
zentantul unui ONG pentru pro-
tecţia faunei sălbatice, a
recunoscut că eforturile le sunt
zădărnicite de către diferite per-
soane, care distrug habitatul ani-
malelor, sau chiar le vânează.

“Asta este o problemă cu care ne-
am confruntat şi până acum şi
chiar de aceea încercăm să punem
cuiburile artificiale în locuri care
să nu fie la vedere, ci în locuri cât
mai ascunse ca să nu poată fi dis-
truse. Vom lua legătura cu autori-
tăţile locale şi instituţiile de stat
pentru a ne sprijini, şi mă refer
aici la primării sau poliţie”, a spus
Laurenţiu Bărbos.

APM cere ajutorul 
Poliţiei de Frontieră

Directorul Agenţiei pen-
tru Protecţia Mediului (APM)
Satu Mare, Elisabeta Bekessy, a
declarat că a solicitat şi a primit
sprijinul Poliţiei de Frontieră în
acest sens, cu atât mai mult cu cât
infractorii operează în zona de
frontieră. “Am solicitat sprijinul
Poliţiei de Frontieră , pentru că
monitorizarea şi identificarea pă-
sărilor se face şi în zona de fron-
tieră, fiind un proiect

transfrontalier. Chiar astăzi (ieri,
n.red.) am primit confirmarea din
partea colegilor de la Poliţia de
Frontieră că ne sprijină. Ne-au
transmis şi datele de contact ale
persoanelor cu care să luăm legă-
tura pe teren. Împreună vom des-
făşura acţiuni pe această linie”, a
declarat Elisabeta Bekessy.  

Milioane de euro pen-
tru protejarea păsărilor

Pentru a reface habitatele
păsărilor ale căror existenţă este
periclitată, Agenţia pentru Pro-
tecţia Mediului a câştigat mai
multe proiecte europene, cu fi-
nanţări substanţiale. Un astfel de
proiect a început să fie implemen-
tat la începutul acestui an. Scopul
proiectului îl reprezintă întărirea
populației de dumbrăveancă în
Bazinul Carpatic şi asigurarea
conservării favorabile pe termen
lung a acestor populații. Scopul
final îl reprezintă creşterea până

la finele anului 2019  a populației
de dumbrăveancă cu 20% în ariile
de protecție specială avifaunis-
tică.

Valoarea proiectului
transfrontalier este de 5.046.097
euro, din care finanțarea Uniunii

Europene este de 3.784.572 euro.
Concret, Agenţiei pentru Protec-
ţia Mediului Satu Mare îi revine
611.683 euro, din care finanțarea
Uniunii Europene este de
328.683 euro. 

Ciprian Bâtea

Protejarea păsărilor, cu ajutorul Poliţiei de Frontieră
8Pentru că păsările sunt vânate şi cuiburile le sunt distruse, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi asociaţiile pentru protecţia faunei sălbatice 
au solicitat sprijinul Poliţiei de Frontieră
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Federalcoop Satu Mare 
dă spre închiriere spaţiu 
în suprafaţă de 40 mp, 

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

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

Informaţii la 0728-114245.

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichidare SPRL vinde la licitaţie publică
sau negociere directă următoarele bunuri:

debitor SC Gabi Star SRL: vanzare globala: pardesie kaki, rosii, sacouri femei polyester, uniforme
copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste – la pretul cel mai mare oferit. Sedinte
de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 12:00;
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru autovehicule
(roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, 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 – la pretul
cel mai mare oferit; Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 13:00;
debitor SC Flaminia Nils SRL: Stoc de marfa constand in articole de imbracaminte, incaltaminte,
accesorii la cel mai mare pret oferit si spatiu comercial in suprafata utila de 152 mp cu cota parte
din teren de 78/1439 mp, situate in loc. Satu Mare, str. Stefan cel Mare, nr. 20, jud. Satu Mare.
Spatiul commercial este dispus pe 2 nivele, cu suprafata utila de 74 mp la subsol si 98 mp la parter.
Structura imobilului este realizata din caramida, cu planseu din lemn acoperit cu tencuiala si panouri
rigips, inchideri din caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, tamplarie
PVC cu geam termoizolant. Finisaje: pardoseala pavata cu gresie, pereti finisati in vopsea lavabila,
fara crapaturi sau deteriorari vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare de functionare. Instalatia de
incalzire este formata din tevi de cupru fara calorifere si central termica. Imobilul este racordat la
instalatiile de energie electrica, retea de apa si canal si gaz. Pretul de vanzare este de 64.350 euro;
Sedintele de vanzare vor avea loc la data de la data de 02.04.2015, 09.04.2015 si 16.04.2015 ora
13:00;
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, et. III. 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 ter-
moizolant in bucatarie si in doua camere si din lemn simplu in cea de-a treia camera, usi interioare
panel. Instalatiile sanitare sunt in stare de functionare, iar instalatia de incalzire este formata din
convector pe gaz 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 02.04.2015, 09.04.2015 si 16.04.2015 ora 14:00.
Debitor SC Rometex Styl SRL, Autoutilitara Dacia 1307 – 435 lei, Autoturism Nissan Bluebird –
209 lei si echipament de calcul - 200 lei. Sedintele de vanzare a acestor bunuri vor avea loc la data
de 02.04.2015, 09.04.2015 si 16.04.2015 ora 14:00.

Sedintele de vanzare mentionate mai sus, vor avea loc la data si ora precizate la sediul lichidatoru-
lui 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.

       

Persoanele fizice şi firmele care
nu îşi declară impozitele da-
torate statului, ce depăşesc

cuantumul de 50 lei, vor fi obligate
să achite o “penalitate de nedecla-
rare” de 0,06% pe zi, care va fi ma-
jorată cu 100% dacă datoria rezultă
din acte de evaziune constatate de
către organele judiciare.

Penalitatea de 0,06% pe zi,
reprezentând sancţiunea pentru
nedeclararea sau declararea inco-
rectă, în declaraţii de impunere, a
impozitelor, taxelor şi contribuţii-
lor sociale datorate şi stabilite ulte-
rior de organul de inspecţie fiscală
prin decizii de impunere, va trebui
achitată începând cu ziua imediat
următoare scadenţei şi până la data
stingerii sumei datorate, respectiv a
diferenţelor de obligaţii fiscale con-
statate de administraţia fiscală prin
inspecţie fiscală, conform proiectu-
lui noului Cod de Procedură Fis-
cală aprobat de Guvern.

Persoanele fizice şi firmele
care vor plăti această penalitate de
nedeclarare nu vor fi scutite de
achitarea dobânzii aferente datorii-
lor.  

Cuantumul aprobat al pe-
nalităţii este însă diferit de sistemul

propus atunci de Guvern, când pe-
nalitatea era gândită să reprezinte
10%, în primul proiect, sau 5%, în
varianta modificată ulterior, din
obligaţiile fiscale principale nede-
clarate, dacă suma stabilită nu de-
păşeşte 25% faţă de fiecare creanţă
fiscală declarată, şi 25% din obliga-

ţiile fiscale principale nedeclarate,
dacă suma stabilită depăşeşte 25%
faţă de fiecare creanţă fiscală decla-
rată. Guvernul a renunţat şi la ideea
de a introduce o limită maximă a
penalităţii, propusă iniţial la
100.000 lei şi, ulterior, la 1 milion
lei.

Guvernul introduce “penalitatea
de nedeclarare” a taxelor 
şi impozitelor 

Deputatul PNL Theodor
Nicolescu a fost reţinut de
procurorii anticorupţie, joi, în
dosarul privind acordarea de
despăgubiri pentru imobile suprae-
valuate cu aproximativ 75 de mil-
ioane de euro, judecătorii de la
ICCJ urmând să decidă dacă vor
dispune arestarea lui. DNA va cere
judecătorilor de la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie (ICCJ) arestarea
lui Theodor Nicolescu.

Deputatul PNL Theodor
Nicolescu a venit la DNA, joi, pen-
tru a fi audiat, după ce Camera
Deputaţilor a avizat reţinerea şi

arestarea sa, în dosarul privind
despăgubiri pentru imobile suprae-
valuate cu aproximativ 75 de mil-
ioane de euro, el spunând că este
pregătit pentru orice decide
procurorul.

Theodor Nicolescu a
ajuns la sediul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie (DNA) în jurul orei
13.00, fiind citat de procurori în
dosarul în care este urmărit penal
pentru luare de mită şi abuz în ser-
viciu. “Nu comentez în niciun fel
procedurile judiciare, decât în faţa
instanţei de judecată. În rest, intru
cu demnitate şi cu capul sus”, a

spus Nicolescu.
Întrebat dacă el crede că va

fi reţinut, Nicolescu a spus: “Nu
ştiu, este la latitudinea procuroru-
lui. Sunt pregătit pentru orice.
Scopul meu final este să obţin
achitarea în acest dosar. Toate even-
tualele neplăceri de pe parcurs fac
parte din procedură”.

Camera Deputaţilor a
aprobat miercuri cererea DNA de
avizare a reţinerii şi arestării preven-
tive a lui Theodor Nicolescu, în
dosarul privind despăgubiri pentru
imobile supraevaluate cu aproxima-
tiv 75 de milioane de euro.

Deputatul Theodor Nicolescu, reţinut de DNA

Inginer si sau Economist:

- Studii superioare din domeniul de:
inginer constructor, mecanic (prefe-
rabil) sau electric si sau economist;
- Cunostinte operare PC 
- Permis conducere cat. B;
- Abilitati de planificare, organizare si
coordonare activitate de
intretinere/reparatii;
- Abilitati de comunicare si lucru in
echipa

Director hotel:

-Studii superioare de comert,turism,
hoteluri, marketing sau management,

cursuri de zi, de stat cu licenta
-Cunoscator a 2 limbi de circulatie
internationala
-Carnet de conducere cat. B
-Cunostinte de operare calculator,
bun cunoscator al pachetului Micro-
soft Office, experienta de operare a
programelor de gestiune hoteliera
-Abilitati de negociere, comunicare,
prezentare, organizare

Prezinta avantaj experienta in dome-
niul hotelier.

Cererile se depun pana in data de
30.03.2015,informatii la telefon
0261.714.199

SC AURORA SA angajează:

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, Gării, Oaşului, Zorilor şi Salcâmilor
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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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

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

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

ADRESA: STR. ADY ENDRE NR. 11, SATU MARE
TELEFON PROGRAMARI: 0261 716 459; 0740 231 559

| CATARACTA | DEZLIPIRE DE RETINA 
| GLAUCOM   | RETINOPATIE DIABETICA

CHIRURGIE REFRACTIVĂ
LASER!

| TRATAMENT LASER RETINOPATIE DIABETICA 

“DAniel”-terMOPAne
PROFILE SALAMANDER 100% FABRICATE 

IN GERMANIA, ACUM CU 30% reDUCere.

INFORMATII: AL. UNIVERSULUI,  B3
TEL. 0261 722 000, 0744 767 776

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

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie
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Smerenie 
şi modestie

“Tot ce am este de la
Dumnezeu. Dar eu
mă consider cel mai

mic” – Arhiereul Justinian Chira

Ce dovadă de smerenie!
De fapt, toată viaţa Î.P.S. Justinian
Chira a fost trăită sub spectrul
smereniei, cu toate că ea a fost
presărată şi cu luări vehemente de
poziţie atunci când situaţia o im-
punea. Modelul de vieţuire al ier-
arhului nostru nu a fost altul decât
Arhiereul Veşnic, Domnul Iisus
Hristos, pe Care L-a urmat în-
deaproape prin pilda vieţii sale. Am
avut dese discuţii cu Î.P.S. Justinian
şi de fiecare dată simţeam că mă
găsesc în afara timpului; în
prezenţa sa, timpul trecea pe
negândite şi uitam de mâncare şi de
odihnă. Este ceva nemaipomenit.
Este vorba despre o stare de smere-
nie, despre o bucurie şi o linişte pe
care Înaltpreasfinţia Sa le transmite
cu o uşurinţă nebănuită: “Voi nu
ştiţi ce probleme frumoase şi im-
portante vorbesc cu fiecare. Vine
omul gol şi se duce total altfel. Sunt
foarte importante discuţiile. Tot
ce-i pozitiv este lucrarea lui Dum-
nezeu; de aceea nu putem să fim
mândri niciodată. Eventual, putem
fi mulţumiţi”. 

Întreaga noastră viaţă este
darul lui Dumnezeu, trebuind să
oglindească iubirea divină. Înte-
meierea unei familii reprezintă
revărsarea binecuvântării
dumnezeieşti asupra acelei comu-
niuni stabilită între un bărbat şi o
femeie, care se va extinde prin
naşterea copiilor şi consolidarea
unui cămin familial: “Mama, tata
şi pruncul alcătuiesc o Sfântă
Treime peste care Se odihneşte
Dumnezeu, scrie Î.P.S. Justinian.
Atunci când o familie este
credincioasă, întreagă şi curată,
peste casa creştină pluteşte Duhul
lui Dumnezeu ziua şi noaptea, dacă
slujitorul lui Dumnezeu (preotul)
o binecuvintează şi o sfinţeşte cu
rugăciunile lui”. Remarcăm cât de
importantă este conexiunea care
trebuie să existe între familie şi
Biserică. De altfel, fiecare familie
poate să devină o mică biserică în
clipa în care acolo domnesc iubirea,
credinţa, rugăciunea, pacea şi într-
ajutorarea. Într-o astfel de familie
este prezent Însuşi Dumnezeu. Este
esenţial ca fiecare familie creştină
să cheme acasă preotul spre a
săvârşi rânduiala “Sfeştaniei”,
rugându-se fierbinte pentru
propăşirea în bine a locuitorilor
casei respective. În cadrul acelei slu-
jbe minunate, preotul sfinţeşte apa
şi stropeşte apoi cu ea fiecare
încăpere, semn că binecuvântarea
Domnului pătrunde în acea casă.
De asemenea, preotul pecetluieşte
pereţii casei cu semnul Sfintei
Cruci, aşezând familia sub
ocrotirea Crucii şi cerându-I Dom-
nului s-o ajute să se ferească de rău,
să facă binele şi să rămână în pacea
divină. Orice activitate se impune

a fi începută, susţinută şi încheiată
cu Dumnezeu, aducându-I
mulţumire pentru toate, fiindcă tot
ce avem provine de la El. Însă, dacă
am dobândit cele dorite prin darul
lui Dumnezeu şi munca proprie, se
impune să fim extrem de atenţi ca
nu cumva să cădem în mândrie.
Mândria ne “ajută” să pierdem tot
ceea ce am agonisit. Ca atare, dragii
mei, să ne păstrăm întru smerenie,
considerându-ne întodeauna, aşa
cum ne învaţă arhiereul Justinian,
“cei mai mici”. Acesta este, zic eu,
secretul vieţii: să rămâi modest în
pofida tuturor succeselor pe care le
înregistrezi de-a lungul efemerei
existenţe pământeşti. A fi smerit nu
ajunge doar să recunoşti că eşti
păcătos, spune Sfântul Ioan Gură
de Aur, ci să te consideri chiar
nevrednic de darurile primite de la
Dumnezeu. Putem face acest lucru
atât prin rugăciune, în intimitate,
cât şi prin felul nostru de a fi, ştiind
că pilda vieţii poate construi, dar
poate şi distruge. În tot ceea ce în-
treprindem, ar fi bine să ajungem la
acel nivel la care să simţim o intensă
mulţumire sufletească generată de
sentimentul datoriei împlinite. Ne
le putem realiza perfect pe toate,
dar cele făcute trebuie să poarte
amprenta unor activităţi reuşite şi
folositoare celor din jur. 

Smerenia nu exclude
încercările. Şi un om smerit poate
să sufere anumite încercări. Aces-
tea au chiar menirea de a-i testa cu
adevărat statornicia în credinţă,
stăruinţa în rugăciune, dar şi put-
erea voinţei, acea persoană putând
deveni un exemplu concret pentru
ceilalţi. Discutam într-o zi cu un
tânăr a cărui mamă trecuse la cele
veşnice la vârsta de cincizeci de ani.
Era foarte trist, dezamăgit, îndur-
erat şi revoltat, luându-L la rost pe
Dumnezeu pentru suferinţa
abătută asupra lui, motivând că
mama sa fusese o persoană
credincioasă şi, în special, plină de
smerenie. Am încercat să-l
liniştesc, vorbindu-i despre
frumuseţea vieţii de după moarte
şi ajutându-l să înţeleagă faptul că
mama sa va fi mereu un înger
păzitor pentru el. Continuând
discuţia, am aflat că acea femeie
dusese o viaţă grea alături de soţul

ei, care căzuse în patima beţiei şi a
jocurilor de noroc, risipind
bunurile casei. Tocmai comporta-
mentul violent al soţului ei, la care
se adăuga şi neascultarea copiilor,
au determinat-o să se
îmbolnăvească grav şi, în final, să
treacă în veşnicie, luând cununa
biruinţei. Auzind aceste lucruri, i-
am spus: “Dragul meu prieten, să
ştii că Dumnezeu nu a făcut nicio
nedreptate. Tu te întrebi obsesiv:
de ce Dumnezeu îi ia pe cei buni şi
nu pe cei răi? Fiindcă numai cei
buni pot ajunge în Împărăţia lui
Dumnezeu. Prin modul în care
voi, copiii, v-aţi comportat cu
mama şi tatăl vostru cu soţia lui
(mama voastră), aţi dovedit că nu
aveţi nevoie de ea. Dumnezeu a
avut nevoie de ea, aşa că a chemat-
o la Sine; i-a curmat suferinţa şi a
trecut-o în fericire. Însă, mama v-a
iertat şi de acolo va continua să se
roage pentru voi şi să vă
ocrotească. Pe pământ a fost mică,
dar în Rai este mare, deoarece se
scaldă în iubirea şi lumina lui
Dumnezeu. Roagă-te şi tu toată
viaţa pentru sufletul ei blând şi
smerit!” Drumul spre biruinţă
trece şi prin suferinţă, iar Dum-
nezeu face întodeauna dreptate.
Rânduiala Lui nu poate fi
contestată. După ce trece un timp
de la durerea pe care am avut-o şi
analizăm mai atent ceea ce s-a în-
tâmplat, realizăm că într-adevăr
aşa trebuia să decurgă totul spre
binele nostru. Dialogul pe care l-
am amintit, l-a ajutat pe acel tânăr
să conştietizeze mai profund sensul
vieţii trăită cu Dumnezeu şi că doar
mândria de care suferea l-a împins
să se eschiveze înaintea Domnului
în loc să ceară ajutorul Său pentru
a traversa mai uşor încercarea. Acel
dialog i-a dat de gândit în ceea ce
priveşte atitudinea pe care o va
adopta faţă de viitoarea lui soţie şi
educaţia pe care le-o va acorda
copiilor cu care îl va binecuvânta
Dumnezeu. 

Există multe modalităţi
prin care ne putem păstra întru
smerenie. Una dintre ele presupune
a iniţia şi a menţine legătura cu
Dumnezeu prin rugăciune. Un om
smerit îşi transformă viaţa într-un
altar de rugăciune pentru semeni şi
pentru sine, pledând pentru iubire
în detrimentul egoismului. Când
ne rugăm şi lăcrimăm sincer, Dum-
nezeu ne ascultă în tăcere şi ne
răsplăteşte la vedere, la timpul
potrivit; ştie El când suntem
pregătiţi să primim ceea ce cerem.
Să avem răbdare şi să fugim de
deznădejde! Maica Domnului şi
Sfinţii se vor ruga neîncetat cu noi
şi pentru noi: “În momentul în care
ne rugăm, Sfinţii sunt lângă noi,
numai că sunt ca şi după un para-
van de sticlă opacă şi de aceea nu-i
vedem. Dar ei ne aud!... Tot ce am
este de la Dumnezeu. Dar eu mă
consider cel mai mic!”, exclamă cu
atâta smerenie, modestie şi
siguranţă în glas scumpul nostru
arhiereu, Justinian Chira. 

Dragii mei cititori şi pri-
eteni, Vă iubesc!

Preot dr. Cristian Boloş

Pe urmele arhiereului 
Justinian Chira (3)

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

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

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

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

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

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!
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OLIMPIA

Gabi Cadar, din “elite” direct în liga a 2-a

olimpia a pierdut sâmbătă
meciul cu FC olt, însă în
ciuda înfrângerii oarecum

nemeritate, galben-albaştrii pot să
contabilizeze şi un aspect pozitiv.
Debutul în liga a 2-a al mijlocaşu-
lui Gabi Cadar.

Adus în această iarnă la
Olimpia de la campioana Ligii a 4-a
Elite, Someşul Oar, Gabi Cadar a
lăsat o bună impresie în amicale şi a
semnat cu gruparea fanion a judeţu-
lui un contract valabil până în 2017.

Cadar face parte din gene-
raţia de la Atletic 94 Satu Mare cres-
cută de fostul căpitan al Olimpiei,
Paul Mihai. De altfel, Paul Mihai  a
susţinut mereu că pe lângă vârful in-
contestabil al generaţiei, Claudiu
Bumba de la ASA din respectiva
trupă crescută la Atletic 94 mai sunt
şi alţi jucători de urmărit. Iar unul
dintre ei e... Gabi Cadar.

“Păcat că am pierdut. Mi-aş
fi dorit ca meciul de debut să în-
semne şi un rezultat bun pentru
echipă. Sunt oarecum mulţumit. Am
dat acea centrare la gol şi mi-am de-
păşit emoţiile...”, a spus Gabi Cadar

pentru emisiunea Săptămâna Spor-
tivă de la Nord Vest TV.

Cadar speră ca încet să-şi
facă loc în primul unsprezece al
Olimpiei deşi e conştient că va avea
mult de muncit iar concurenţa pe

post e mare. Legat de poziţia în teren,
Cadar recunoaşte că se simte bine ca
mijlocaş dreapta dar în ultima vreme
a dat randament pe banda stângă...

„Nu mă aşteptam la 21 de
ani sincer să mi se mai ofere şansa
asta. Jucam deja la Liga a 4-a Elite, în
plus eram şi angajat la o firmă şi nu
mai speram să ajung direct în Liga a
2-a. Mai ales că nici măcar în eşalo-
nul trei n-am apucat să debutez”, a
mai povestit Cadar care speră acum
să-i calce pe urme bunului său prie-
ten şi coleg de generaţie, Claudiu
Bumba.

“Cu el m-am înţeles foarte
bine, am şi stat în aceeaşi cameră la
diferite turnee la care am participat.
Mă bucur pentru el, e un fotbalist
adevărat, un exemplu pentru toţi”, a
mai declarat Cadar care e în lotul
Olimpiei pentru partida de sâmbătă
de la Tărlungeni.

Olimpia va juca sâmbătă la
ora 11 la Tărlungeni cu Unirea în ul-
tima etapă a sezonului regulat din
seria Vest a Ligii a 2-a.

Florin Mureşan

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

O comunitate numeroasă de
români, în special sătmăreni şi
negreşteni joacă de ceva vreme fotbal
tocmai în America, mai exact la
Chicago, Illinois. FC Oaşu’ se numeşte
echipa care îi are în lot pe fostul jucător
al Olimpiei Gheorghe Ciocan
(Viespele), dar şi pe Ionuţ Lohan, Sabin
Gozman sau Mihăiţă Pop care au
evoluat la Oaşul Negreşti.

Aceştia activează într-o ligă
de amatori, un fel de liga a IV-a, iar în
2014 au reuşit să câştige campionatul
de fotbal. De altfel, Ghiţă Ciocan are şi
o grupă de juniori de care se ocupă, care
are în lot nu doar români ci şi ameri-
cani.

Mihai Pop, cel care a con-
tribuit şi la promovarea Olimpiei, ul-
tima dată la Talna Oraşu Nou, este
ultimul “transfer“ al oşenilor din
Chicago. Acesta a început pregătirile cu

noua sa echipă, urmând să evolueze,
într-o competiţie inedită. Campionatul
din America se joacă mai mult pe
terenuri sintetice, dar de dimensiuni
normale, iar dacă timpul este nefavora-

bil se acoperă cu un balon imens.
O poveste demnă de visul

american, care cu siguranţă va avea
episoade mai multe în cotidianul nos-
tru.

INEDIT
Oşenii au cucerit America... la fotbal

Una dintre cele mai intere-
sante partide ale etapei a 15-a a Ligii a
IV-a Elite se joacă la Micula. Turul lui
Milu Petric întâlneşte ocupanta locului
doi în clasament, Talna Oraşu Nou.
Echipa din Micula s-a întârit în această
pauză competiţională şi îşi doreşte vic-
toria în faţa echipei din Oraşu Nou,
unde antrenor şi jucător este Lucian
Homorozan. Cei doi sunt încrezători
în şansele lor, iar Talna, cu o victorie îşi
poate asigura un retur liniştit până spre
final când se va duela cu Olimpia.

De asemenea, un alt joc de
urmărit este cel dintre Recolta Dorolţ
şi liderul Someşul Oar. Recolta a rem-
izat etapa trecută cu FC Olimpia II şi
va încerca să încurce socotelile şi Oaru-
lui care se află la nouă puncte în fruntea
clasamentului. Un derby local se joacă
la Vetiş, unde Viitorul întâlneşte
ambiţioasa echipă Luceafărul Decebal,
cu jucătorul Olimpiei Cosmin Iuhas pe
bancă.

Orele de disputare a partide-
lor sunt 14.00 juniorii şi 16.00 seniorii.
Iată oficialii delegaţi:
Sâmbătă
• Schwaben K. Cămin - Voinţa Doba:
Bathory Ș, Matei C, Petreuș G. Obser-
vator: Pataki Z.
• Unirea Tășnad - Sportul Botiz:
Lupcsa Z, Toth K, Koszor G. Observa-
tor: Chiorean R.
• Viitorul Vetiş - Luceafărul Decebal:
Bogdan R, Costea D, Pop C. Observa-
tor: Cseh S.
Duminică
• Ştiinţa Beltiug - FC Olimpia Satu
Mare II: Peter A, Ciceu M, Ardelean V.
Observator: Niță G.
• Recolta Dorolţ – Someșul Oar: Ne-
ichi S, Pop E, Tăbăcaru S. Observator:
Gherasim A.
• Turul Micula - Talna Orașu Nou: Raț
S, Girați C, Șerbănoiu A. Observator:
Ciarnău N.
• AS CS Cetate 2010 Ardud stă.

LIGA A IV-A ELITE
Viceliderul joacă la Micula

Ziua a doua a Campionatu-
lui Național de floretă pentru tineret
a programat  ieri la Timişoara, proba
pe echipe la masculin. La start s-au
prezentat cinci formații – CSA
Steaua1, CSA Steaua2, CSU Poli
Timișoara, CSS Ploiești și CS Satu
Mare, în componenţă cu Benjamin
Bodo, Alpar Bartok, Sebastian Flucuș
şi Tudor Surducan , care au intrat pe
un tablou incomplet de 8, de elim-
inare directă. Medaliile de aur au fost
cucerite de către CSA Steaua1, care a
învins în finala mare chiar pe CS Satu
Mare, scor 45-38. Medaliile de bronz
au fost cucerite de către CSU Poli
Timișoara, câștigătoare în finala mică
în fața celor de la CSS Ploiești, scor

45-27. Azi şi mâine vor intra în scenă
fetele, de la CS vor concura Alexan-

dra Lazin, Adriana Haidu, Andrea
Potor și Varga Anett.

FLORETă
Argint pentru CS Satu Mare la tineret

Judo
Cristian Bodîrlău, la
Grand Prix în Turcia
În perioada 27-29 martie, la Samsun
(Turcia) va avea loc Grand Prix-ul de
judo unde va participa și sportivul de
la CSM Satu Mare, Cristian Bodîrlău
(81 kg). Acesta va intra în competiție
sâmbătă. În cadrul turneului din Tur-
cia vor participa sportivi din 70 de țări.
Competiția este una foarte
importantă pentru judoka de la CSM,
deoarece poate face un pas pentru cal-
ificarea la J.O. de la Rio. La categoria
lui Cristian Bodîrlău sunt înscriși 67
de sportivi.

Formula 1
Piloţii se întrec în
week-end la Sepang
Acest week-end vine cu etapa a doua
a Campionatului Mondial de For-
mula 1. Gazdă este circuitul de la Sep-
ang, Malaezia. La capătul celor 56 de
tururi şi a celor aproximativ 310 km
parcurşi vom afla şi câştigătorii etapei
cu numărul doi din Marele Circ,
ediţia 2015. Calificările sunt progra-
mate sâmbătă la ora României 11.00,
iar cursa va începe la 10.00, în direct
la Dolcesport.

Judoka de la CS Unio vor
participa sâmbătă la două concursuri.
La C.N. Under 16 cel care va fi
găzduit de Focșani. Acolo vor lupta
pentru medalii Jennifer Czerlau (57
kg), Atlanta Takacs (48 kg) și Nor-
bert Domuța (50 kg). Antrenorul
Mihaly Terely va merge cu opt

sportivi la un turneu internațional la
Miskolc. S-au înscris în concurs sute
de sportivi din țara gazdă, Slovacia,
Cehia, Ucraina și România. De la CS
Unio îi vom avea pe Luca și Cristi Fel-
ber, Stan Dominic, Luca și Andrei
Petric, Sergiu și Raul Oprea, Victoria
și Mate Teleki.

JUDO
CS Unio la două competiţii

La meciurile din Liga a IV-a
Seria B (duminică ora 14 și 16), au fost
delegați următorii arbitri și observatori:
• Fortuna Căpleni - Vulturii Santău:
Glazer V, Câmpan M, Demian R. Ob-
servator: Racolța V.
• Frohlich Foieni - Viitorul Lucăceni:
Chiorean C, Bâlc C, Lukacs L. Observa-

tor: Ziman C.
• Kneho Urziceni - Recolta Sanislău:
Hariș A, Anghiuș M, Trela Z. Observa-
tor: Kuki C.
• Schamagosch Ciumești - Victoria
Carei: Marinaș A, Nagy S, Pop R. Ob-
servator: Schwarcz O.
• Unirea Pișcolt - Crasna Moftinu Mic:

Bathory Ș, Moldovan A, Miclăuș R. Ob-
servator: Năstruț L.
• Olimpia Domănești - Victoria Petrești:
Merkly C, Berei R, Turbuț D. Observa-
tor: Borz I.
• Real Andrid - Stăruința Berveni:
Schvarczkopf Z, Redai A, Filipan E. Ob-
servator: Torok Z.

Oficialii delegaţi în Liga a IV-a



SOCIETĂŢI

l DIRECŢIA GENERALĂ REGIO-
NALA A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-
NAPOCA prin ADMINISTRAŢIA
JUDEŢEANA A FINANŢELOR PUBLICE
SATU-MARE, SERVICIUL FISCAL MUNI-
CIPAL CAREI, cu sediul în Carei, str.Cart.Re-
publicii, nr.20, vinde la  licitaţie publică în data
de 17.04.2015, ora 12, bunuri mobile constând
în: Renault trafic, Vitrina frigorifică, bunuri pro-
prietate a debitorului SC ASUL ALB SRL, CUI
28241580. Informaţii suplimentare pot fi obţi-
nute la sediul Serviciul Fiscal Municipal Carei,
Cartierul Republicii, nr.20, camera 16, telefon
0261-864042, interior 105, sau accesând pagina
de internet a ANAF, www.anaf.ro-anunturi-vâ-
zarea prin licitaţie a bunurilor sechestrate.

ANUNŢURI DE MEDIU

l Agentia pentru Protectia Mediului Satu
Mare anunta publicul interesat ca PUD-Casa de
locuit cu spatii comerciale la parter (partial) P+1,
amplasament in loc.Tasnad, str.Nicolae Balcescu,
nr.28, judetul Satu Mare, titular Crainic Vasiele
Marian si Crainic Maria cu domiciliul in locali-
tatea Tasnad, str.Nicolae Balcescu, nr.28, jud.Satu
Mare, nu necesita evaluare de mediu, urmad a fi
supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Observatiile si comentariile publicului privind
decizia etapei de incadrare se trimit in scris la
APM Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8B,
cod 440012, FAX 0261733500, e-mail
office@apmsm.anpm.ro in zilele de luni-joi intre
orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, in termen
de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anun-
tului. Decizia motivata poate fi consultata la ur-
matoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro 

OFERTE DE SERVICIU  

l Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare, cu
sediul în bld.Lucian Blaga, nr.64, organizează în
data de 28.04.2015 concurs pentru ocuparea ur-
mătoarelor  funcții publice de executie vacante:
- 1 post- consilier cl. I grad profesional superior
– din cadrul Compartimentului Buget,Finan-
ciar,Contabilitate
-1 post -referent cl.III grad profesional superior-
din cadrul Compartimentului Administrare
Contributii si Creante
Concursul va avea loc  la sediul CAS Satu Mare
astfel:
- în data de 28.04.2015, ora  10,00 -
proba scrisa, 
- în data de 30.04.2015, ora  14,00 –
proba interviu.
Conditiile de participare  :
a) conditii generale: 
- candidatii trebuie să îndeplinească
conditiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.
188/1999 privind Statutul functionarilor pu-
blici, republicată si actualizată;
b) conditii specifice pentru postul de
consilier superior:
- studii universitare de licentă absol-
vite cu diplomă respectiv studii superioare de
lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau
echivalentă, în domeniul stiintelor economice
- minim 9 ani vechime în specialitatea
studiilor 
- conditii specifice pentru postul de
referent superior:
- studii liceale,respectiv studii medii
liceale,finalizate cu diplomă de bacalaureat
- minim 9 ani vechime 
Dosarele de concurs vor fi depuse până în data
de 15.04.2015 si contin în mod obligatoriu:
a) formular de înscriere conform ane-
xei nr.3 la HG nr.611/2008, modificată;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale
altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă sau, dupa
caz, adeverintă format standard conform Ordi-
nului A.N.F.P nr. 192/2013, care să ateste vechi-
mea în muncă si, după caz, în specialitatea
studiilor necesare ocupării functiei publice;
e) cazierul judiciar;
f ) adeverintă care să ateste starea de să-
nătate corespunzătoare;
g) declaratia pe proprie răspundere sau
adeverinta care să ateste că nu a desfăsurat activi-
tăti de politie politică.
Copiile de pe actele mai sus mentionate se pre-
zintă în copii legalizate sau însotite de documen-
tele originale, care se certifică pentru
conformitatea cu originalul de către secretarul
comisiei de concurs. 
Bibliografia este afisată la sediul institutiei si pe
pagina de internet www.cassam.ro  iar infor-
matii suplimentare pot fi solicitate  de la Servi-
ciul Resurse Umane,Formulare
Europene,Relatii Publice si purtător de cuvânt,
telefon 0261706878 .

l SC angajeaza in Satu Mare electricieni si ins-
talatori pentru lucrari de mentenanta in spatii co-
merciale. 
Oferim conditii avantajoase. Detalii la
0740952107 sau CV la 
l Caut coafeza, frizer, manichiurista pentru
salon. 0744126848
l Agentie de Pariuri Sportive Angajeaza per-
sonal Negresti Oas.Tel : 0731.380.104 

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 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 parte-
ner 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.

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

PRESTĂRI SERVICII

l Fac masaj si menaj la familie mai in varsta.
tel.0745416027, 0743989352
l Forez puturi de apa la preturi negociabile,
in orice tip de teren. Informatii tele-
fon.0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri, majo-
rate la pret corect. Bonusuri masina de facut bule
de sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La nevoie-
deplasare la domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete
cu hărţile 2014, full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină mică, camion.
Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la preţ
corect. Bonus: maşină de făcut bule de săpun, fo-
tografii magnetice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Windows,
devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clien-
tului. Ofer garanţie. Telefon 0755433810.

l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pălincă
la comanda clientului, de orice dimensiuni de la
1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la domiciliul
clientului. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic +
parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personali-
zate pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente
speciale. Editare video, montaj video, transpu-
nere casete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Expe-
rienţă mare în domeniu la cele mai mici preţuri!!!
Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Pro-
fesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip.
Telefoane  0744-238243, 0361-421142, 0744-
590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, coper-
tine din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii
sanitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi fo-
tografii pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente,
cu aparatură profesională. Avem experienţă în
domeniu, 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 deschi-
dere 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-ca-
nalizare, curent electric, foisor, wc, magazie
pentru unelte si parcare betonata. 0725915007
l Vand 7 Ari teren cu cabana din lemn, gratar
, gril impresmuit cu gard din sarma pe str. Ama-
tului  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
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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.

Proiectare arhitectura, intocmire documente
pentru obtinere avize, acorduri, autorizatii,
modelare 3D si design interior. 0748789890

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:

S.C. FLUID GROUP
HAGEN S.R.L. 

cu sediul în Carei, str. Agoston,
nr. 68/A, jud. Satu Mare, 

angajează instalatori apă-canal pe durată determinată.
Deţinerea permisului de conducere categoria B prezintă avantaj la an-

gajare. Oferim pachet salarial atractiv.

Pentru relaţii suplimentare puteţi suna la 0261866909.
CV-urile se depun la sediul societăţii sau prin e-mail la adresa: perso-
nal@fgh.ro, până la data de 01.04.2015.

Din motive obiective, Spitalul Judetean
de Urgenta Satu Mare anunta că retrage
anunţul publicitar aparut în cotidianul
Gazeta de Nord Vest în data de
24.03.2015. Anunţul, referitor la închirie-
rea unor spaţii  din incinta unităţii
noastre, va fi publicat într-o altă formă,
într-un număr viitor al ziarului.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Conducerea SJU Satu Mare 

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

SC RIPOSTA TRANS SRL
SALAJ 

ANGAJEAZA 
SOFERI 

PROFESIONISTI 
CU EXPERIENTA
CATEGORIA C, E.

Informaţii la 0744.63.81.63

Angajez fata/baiat 
la spalatorie auto.
Tel:0746.817.662

Vand teren intravilant 20 de ari in Viile
Satu Mare ingradit cu gard viu, cu drum
de acces pietruit cu posibilitati de racor-
dare apa si curent in zona linistita. 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 pre-
tul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de
productie , ateliere , depozite , sopron , etc )
cu  suprafata construita  totala de  2.563 mp si
teren aferent pe Str. Careiului nr 160 la pretul
de 125.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere ,
depozite , sopron , etc) cu suprafata totala
construita de 1.652 mp si teren aferent in lo-
calitatea Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc  Andandino Land  Srl in
suprafata de 628,24 mp si teren aferent 1.348
mp la pretul de 142.764 euro

Case si Apartamente

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

Terenuri

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

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

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

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

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGIRUS
SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA OVA SM 16 DIU
36.700 lei
4 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU 18.800 lei
5 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM
19 DIU 20.900 lei

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

SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte

SC LUCMAR SRL
Diverse bunuri din industria panificatiei

SC TEBO AUTO SRL
Stand reglat directie

2.761,00
Diferite piese, stoc   7.468,35

SC 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 lichidato-
rului judiciar din  str. Constantin Brâncov-
eanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data de
20.03.2015 SC ERGOLEMN S.A 08:00,
SC FOX COM SRL 08:30,  SC NET-
TUNO SRL 09:00 am,SC DOMINIUM
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 MIDICONS SRL 11:30
pm, SC DOMARIS COM SRL 12:00 p.m
, SC  ANDANDINO LAND  SRL ora
12:30, SC TECHNOTRADE SRL 13:00
pm, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE
SRL 15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin li-
citatie publica bunurile debitoarei SC PAN-
NATEK SRL in data de 20.03.2015 ora
11:00 lista bunurilor mobile si imobile se
gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sec-
tiunea Licitatii si vanzari bunuri

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de lichidator judiciar scoate la van-
zare prin licitatie publica bunurile debitoarei:
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 20.03.2015  la ora 9:00
am, si va avea loc in localitatea Dorolt nr.
233/E, jud. Satu Mare

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

Parcele de vanzare in suprafata de 600 mp,
in zona Lucian Blaga nr 249. Pret informa-
tiv 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 teren intravilan, str. Dara, 24 ari, par-
celabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic, su-
prafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul prin-
cipal, 5.500 euro, negociabil. Telefon:
0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan 10
ari cu cabana, fantana, pomi fructiferi, pret 5100
euro negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul 28.000
euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa mica
de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret 16000
euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe strada
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, termo-
pane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon 0747-
907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort spo-
rit, casuta alcatuita din camera bucatarie baie
(apa, curent) situata langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere Micro 17, aran-
jat, gol, imediat ocupabil, Belsugului, et.4, cu aco-
peris. 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 re-
novat. 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. In-
formaţii telefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro  14,
Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj IV, aco-
periş izolat, finisat, centrală termică, geamuri ter-
mopan. Preţ 21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decoman-
date, din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. Dariu
Pop, bl. 45. Telefon 0722-872270 sau 0771-
566269. Preţ 23.000 euro. Fără intermediari.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap.3 camere la parter,Carpaţi
2,utilat.Preţ negociabil,merită văzut
Tel:0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4, micro 15,
renovat recent, 27.000 euro. Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Drumul Ca-
reiului, 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 ca-
mere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol, gradina
2 ari jumătate zona Strandului 65.000 euro. Tel.
0742.763.592
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic, accept
prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul Ca-
reiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 balcoane
mari,beci nefinisat.Tel : 0361.805.409 sau
0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe Dru-
mul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Telefon: 0740-
477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si garaj,pe
aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14 Mai.Pret:28000
Euro.Tel: 0770.191.459,0721.475.767
l Vand apartament de 100 mp in casa 3 ca-
mere + bucatarie + 2 camere demisol, garaj, gra-
dina 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
Traian, nr.2, etaj!. Telefon 0752757412
l Schimb apartament cu 4 camere in Timi-
soara in zona centrala 100mp, cu apartament sau
casa in Satu Mare. Accept Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro 17.
Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept
intermediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere în
casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu aparta-
ment cu 2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa duplex moderna cu toate utilitatile,
gradina, garaj, bucatarie vara in 14 mai. 0722612033
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 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
Amatului, 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
gradina, pret 93.000 euro negociabil negociabil
sau jumatate din proprietate 41.500 euro nego-
ciabil. Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4 ca-
mere decomandate,bucatarie,baie utilate,curte si
gradina cu vie si pomi fructiferi. 0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte: cameră, baie, bucătărie,
neterminate, garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-
685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extra-
vilan, aşezat la capătul străzii Odobescu. Utilităţi
la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilităţile,
imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două solarii
- 900 mp, acoperit. Telefon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort spo-
rit 7 ari livadă cu casă alcătuită din cameră, bu-
cătărie, baie (apă, curent), situată lângă ştrand.
Telefon 0770-467713.

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară
alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate
utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-
429973, 0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Dorolţ.
Informaţii, telefon 0749-425062.

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 inbuna-
tatiri, 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.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter, 2
camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1, supra-
faţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie, şură,
garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă, încălzire
centrală, 35 ari de teren, situată în Carei, pe str.
Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de euro, negociabil.
Informaţii la telefon 0745-890548, zilnic, între
orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei, zonă
ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”, etajul III,
nedecomandat - stare foarte bună. Dotări: un
boiler, 2 convectoare, pivniţă. Relaţii la telefon:
0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, amplasata pe
o gradina in mijlovul satului cu livada. Pretul
mai ieftin cu 30-40%. Tel 0261.871.558
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 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 utili-
tatiile in casa,anexe gospodaresti plus inca o
cladire cu 3 incaperi pentru atelier,15 ari
teren.Tel: 0740.317.642 
l De vanzare casa in centrul comunei Apa
cu 3 camere,utilitati si 16 ari de teren Urgent
pret 15.000 euro negociabil. Tel:
0757.719.238  
l Vind teren intravilan 1126 mp, in Mof-
tinu-Mic, 50 metri de la DN Carei-Satu-Mare,
pret negociabil. Telefon: 0788510733
l Vând/schimb casă superfinisată la ţară,
42 ari teren, izolată exterior, geamuri termo-
pan, 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
Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp,
în comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Tele-
fon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în satul
Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-
279614, 0361-809921.

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. 

Vand urgent casa 100 mp locuibil, 536 mp
curte si gradina. 50.000 euro
negociabil.0733729997

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

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



l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă,
Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Berveni,
35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal. Te-
lefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Renault Megan Cabrio 2004,benzina
motor 2L,Pret 3700 euro Tel :0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bascula-
bila,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 te-
lefon.0745048241, 0752029511
l Vand autoutilitara Iveco si Ford, neinmatri-
culate, 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 climatro-
nic, 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, in-
matriculata 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, inma-
triculat.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 lemne, tevi, rafturi metal, boltari
beton, pavele, rulota, bidoane plastic, furnir,
cablu electric, mobilier, cazi, curele tripezoidale.
Telefon 0770635609
l Vand aragaz 4 ochiuri.Tel:0740.771.056  
l Vand fan varsat.Tel : 0261.870.918 
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 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 brichete lemn 0,40 lei/kg, Carei. Te-
lefon. 0740605216
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, su-
fragerii, 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 calorifere din otel aproape noi. Tel:
0748.789.890 
l Vand carucior de copii, nou si gard de tres-
tie. 0740079656
l Vand masina cheita si croi accesorii. Tel
0754060699
l Vand coltar bucatarie-hol masa extensibila
cu 4 scaune. Tel 0770543013
l De vanzare tigla din demolari marca Jim-
bolia prêt 0.75 bani (merita vazut) Tel :
0744.927.132  
l Vand 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

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vand 36 oi turcane.Informatii tel :
0261.838.052  
l Vind curcan, gasca, bibilica si capra ges-
tanta. Telefon: 0744539315.
l Vand prepelite ouatoare din mai 2014.
0740057073
l Vand porci vietnamezi pentru sacrificat,
crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, International,
coase, discuri, agricole noi, prese balotat, sem-
anatori, anvelope tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare In-
ternational, Fiat, Case, putere 50 CP-125 CP,
coase, semanatori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug + se-
manatoare paioase 15 randuri toate in stare buna
de functionare. Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Te-
lefon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei, preţ ne-
gociabil. Telefon:  0745936472.

ÎNCHIRIERI

l Inchiriez salon de infrumusetare complet
dotat pentru coafura+frizerie, cosmetica, mani-
chiura, pedichiura, masaj, solar, situat in Piata
Titulescu- Satu Mare. Tel. 0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet uti-
lat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera, bloc nou,
semi-mobilat, ultracentral, pret 150 euro/luna,
tel 0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracentral et.1,
nemobilat, finisat, suprafata 70 mp, pret 200
euro/luna. tel 0741601130
l Inchiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central curte
interioara,asociatie. Tel. 0742.700.379 sau
0770.592.182 
l Dau in chirie spatiu comercial pe str.Ca-
reiului, 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 Co-
anda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel 0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central,
curte interioară, asociaţie. 0770-592182, 0742-
700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + inter-
net. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962

CUMPĂRĂRI

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

INFORMARI

l Anunt privind consultarea asupra propuner-
ilor preliminare.Plan Urbanistic Zonal-Constru-
ire de locuinte individuale Municipiul Satu Mare
str.1 Iunie.Initiator BeneficiarJakab Jozsef
Laszlo,Jakab Eva Irina,Debreczeni Adalbert,Suciu
Eva Elena,Suciu Leonora,Suciu Gheorghe.Elabo-
rator  S.C. Noa Proiect S.R.L.Satu Mare.Publicul
este invitat sa transmita observatii si propuneri
referitoare la documentatia de mai sus,disponibila
in perioada 27.03.2015-21.04.2015 dupa cum
urmeaza :-afisata la sediul primariei la adresa  Satu
Mare Piata 25 Octombrie   nr.1 CENTRUl DE
INFORMARE PENTRU CETATENI intre
orele 9-15;-disponibila pe pagina de internet a pri-
mariei la adresa www.satu-mare.ro;-afisata in sin-
teza pe panou in zona de amplasament. Publicul
este invitat sa participe la prezentarea si dezbaterea
propunerilor planului astfel :DEZBATERE
PUBLICA LA SEDIUL PRIMARIEI ,SATU
MARE PIATA 25 OCTOMBRIE nr 1,SALA
DE SEDINTE,IN DATA DE 20.04.2015 ORA
12.Comentariile,observatiile si propunerile refer-
itoare la propunerile preliminare ale planului pot
fi transmiseincepand cu data afisarii pana la data
de 20.04.2015 prin :-scrisori depuse la registratura
autoritatii intre orele 9-15;-comentarii pe pagina
de internet a primariei la adresa www.satu-
mare.ro;-scrisori transmise prin posta pe adresa
primariei(cu data de trimitere in termenul indi-
cat).Observatiile vor fi transmise catre CEN-
TRUL DE INFORMARE PENTRU
CETATENI pe adresa PRIMARIA Satu
Mare,Piata 25 Octombrie  nr.1 telefon
0261807555,e-mail consultarepublica@satu-
mare.ro.Raspuns la observatii va fi pus la dispozitia
publicului pana pe data de 06.05.2015 prin:-afis-
are la sediul primariei;-publicare pe pagina de in-
ternet  a primariei la adresa www.satu-mare.ro
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Vand rulota 7m dotata cu toate utilitatile,
pret 6000 euro negociabil. 0722612033

Vand urgent set tacamuri inox 8 persoane
marca Stanlei (USA)-200 lei.Vand mobila
dormitor, pat relaxa 2 persoane 200 lei. Tel
0733729997

Mobila second hand ( coltare, canapele, mo-
bila, pat, etc). Tel: 0746817662

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

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

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

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

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 – 319.980 lei
Casa SP+P, 86,33 mp + teren aferent 76 mp, str.
Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
Casa in sc=245 mp siteren in suprafata de 2.500 mp,
sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 30.000 euro 

Apartamente :

Apartament nr.17, str. Corvinilor, nr. 5, mansarda,
având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,– 30.900 euro
+ TVA 5%
Apartament nr.18, str. Corvinilor, nr. 5, mansarda,
având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,– 30.900 euro
+ TVA 5%
Apartament nr.19, str. Corvinilor, nr. 5, mansarda,
având s.c. de 35 mp, s.u. de 28,55 mp,– 14.500 euro
+ TVA 5%
Apartament nr.20, str. Corvinilor, nr. 5, mansarda,
având s.c. de 35 mp, s.u. de 28,55 mp – 14.500 euro
+ TVA 5%
Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea 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 ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 40.370 euro + TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
24.300 euro + TVA
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea 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 ), propri-
etatea 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 Decem-
brie 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 –
50.643 lei
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 20.948 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 - 8.422 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 In-
dustrial Sud, nr. 15, format din:Corp socio-adminis-
trativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 - 439,09
mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P + extin-
dere - 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. Bib-
liotecii, 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) şi clădire de birouri, în suprafață
construită de 619 mp, situată în loc. Negreşti Oaş, str.
1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare-  69.800 euro
Extindere constructie cu suprafata construita de
212 mp, suprafata utila 153,2 mp, 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 depoz-
itare, 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, atelier/depozit
- 77 mp, sopron descoperit - 125 mp, platforme beto-
nate - 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 serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare, Com-
plex de locuinte cu spatii comerciale, zona Pod Go-
lescu, proprietatea SC Esrom Tel SA – 41.910 euro
+ TVA 
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas, str.
Victoriei, nr. 133 – 8.942 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 supra-
fata 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 – 9.981 euro

Auto :

Mercedes LKW, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 2.879 euro + TVA

Mercedes Daimler, SM 30 GRI, an fabricatie
1998 – 2.934 euro + TVA

Peugeot Boxer 2.8 HDI, motorina, culoare
alb, an fabricatie 2003 – 1.260 euro + TVA

Diverse :
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11
elemenți, 280 buc. - 6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9
elemenți, 150 buc. - 2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7
elemenți, 60 buc. - 810 euro + TVA
Casete video – 1.185 bucati - 955 euro +
TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483
euro + TVA
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 – 9.769 lei (2.442 lei/buc )
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) proprietatea 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 Au-
tosim - 3.874 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
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 ( auto ) proprietatea Energy
Cosm 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 ( auto ) proprieatea Novaland
Consulting SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
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 inventar ) propri-
etatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mo-
bila ) 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) propri-
etatea 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 ( utilajele fabrica de ter-
mopane) proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) propri-
etatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, mijloace
de transport ) proprietatea Scorpion SRL
Bunuri mobile ( piese auto ) proprietatea Fast
Food Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse )
proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo
Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, impri-
manta, scanner ) proprietatea Global Job Ex-
perience SRL

Vând GWM HOVER Luxury, 2.351
cmc, 126 CP, motor şi transmisie Mitsu-
bishi, benzină+GPL, an 2007, 115.000
km, aer condiţionat, climă, 4 geamuri elec-
trice, airbaguri, ABS, ESP, trapă, tapiţerie
piele, volan reglabil, închidere centralizată,
diferenţial blocabil, geamuri negre din fa-
brică, tracţiune 4x4 decuplabilă, proiec-
toare ceaţă, praguri aluminiu, jante aliaj,
bare portbagaj, oglinzi electrice, înscrisă
AUTOUTILITARĂ (taxe mici). TAXA
PLĂTITĂ ŞI NERECUPERATĂ. Ma-
şina este foarte bună din punct de vedere
tehnic şi estetic. Accept orice test autorizat.
Telefon: 0744-549671.

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

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

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

Vând Opel Astra Caravan 
combi din 95, 1.6 benzină, 

înmatriculat. Preţ 500 euro.
0742.964.968  

Vând Opel  Corsa din 2003.
Telefon 0741.768.185.
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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. 3
09:30 – La vârsta noastră ... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa 
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping
16:00 – Şcoala Sătmăreană 
17:00 – Avocat TV

18:00 – Ora Adevărului
19:10 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în cotidian
21:45 – Film documentar:
„Operaţiunea Overlord”
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Music News 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
01:30 – Film artistic: „Birdie şi
Bogey”
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
04:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
05:00 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
06:00 – Film documentar:
„Operaţiunea Overlord”

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal matinal
08:00 Telejurnal matinal
08:55 Andografia zilei
09:00 Starea naţiei 10:00
Biziday 10:50

Teleshopping 11:30 Capri 12:25
Vorbeşte corect! 12:30 Tribuna
partidelor parlamentare 13:00
Adevăruri despre trecut 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 16:55
Opinii fiscale 17:00 Maşini, teste şi
verdicte 17:30 România văzută altfel
18:00 Vreau să fiu sănătos 18:30 Clubul
celor care muncesc în România 18:40
Capri 19:35 Vorbeşte corect! 19:45
Sport 19:59 Telejurnal 20:55 Clubul
celor care muncesc în România 21:10
O dată’n viaţă 22:20 O dată’n viaţă
23:30 Anchetele comisarului
Antonescu 01:30 Andografia zilei
01:35 Vorbeşte corect! 01:40 Zon@
02:05 Sport 02:20 Telejurnal 

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă 12:00
Specialitatea casei
13:00 Ştirile Pro Tv
14:00 Ferma vedetelor

15:00 Trandafirul negru 16:00 Puterea
destinului 17:00 Ştirile Pro Tv 17:30 La
Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Românii au talent 22:30 Avocatul din
limuzină 00:00 Tanti Florica 01:00
Ferma vedetelor 02:00 Supernatural:
Aventuri în lumea întunericului 03:00
Ştirile Pro Tv 04:00 Ce se întâmplă
doctore ? 04:30 Specialitatea casei

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 Ora de varf 3
22:30 Hell’s Kitchen – Iadul
Bucătarilor 01:00 Cum să scapi de un
tip în 10 zile 03:00 Observator 03:45
Acces direct 06:00 Observator

07:00 Teleshopping
07:30 Dosarele
DNA 08:30 Secrete
de stil 09:00 Levintza
prezintă 09:30

Teleshopping 10:00 Cei mai
nepricepuţi şoferi 10:30 Mondenii
11:00 Teleshopping 11:30 Iubiri
secrete 12:30 Revendicarea 13:30
Teleshopping 14:00 Sport, vedetă şi
o vedetă 14:30 Teleshopping 15:00
Cei mai nepricepuţi şoferi 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 ...Mama ei de
tranziţie!?! 23:00 Trăsniţi din
NATO 00:00 Apel de urgenţă
01:00 Trăsniţi din NATO 01:30
Cireaşa de pe tort 02:30 Mondenii
03:30 Iubiri secrete

07:00 Ştirile Kanal D
08:00 Fatmagul
10:30 Teo Show
12:30 Ştirile Kanal D
13:30 Te vreau lângă

mine 16:45 Teo Show 18:45 Ştirea
zilei 19:00 Ştirile Kanal D 20:00
Trădarea 22:30 D-Paparazzi 23:30
Supermodels by Cătălin Botezatu
00:30 Ştirile Kanal D 01:45 Trădarea
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 04:00 Doamne de
poveste

09:15 Pasadena
10:15 Sue Thomas
11:30 Proaspăt şi
rapid cu Emeril

12:00 Dr. House 14:00 Prodanca si
Reghe: Aventura americana 16:00
Primavara vietii mele 17:30 Un
secret scandalos 19:00 Răzbunare
20:00 Ally McBeal 21:00 Medici în
Santa Monica 22:00 El Dorado
00:00 Podul 01:00 Răzbunare 02:00
Să vorbim despre sex! 03:30 Un
secret scandalos 04:35 Primavara
vietii mele 05:40 Proaspăt şi rapid cu
Emeril

07:55 Supercâine
09:20 Sindromul
post-divorț 10:50
O zi ca oricare alta

12:40 Viaţa secretă a lui Walter
Mitty 14:35 Prieteni buni 15:55
Echipa de bob 17:35 Filme şi vedete
18:05 Jimmy P. 20:05 Un ştirist
legendar 2 22:00 Knick 22:45
Jackass prezintă: Un bunic nebun
00:20 Tucker şi Dale împotriva
Răului 01:45 Ţeapă în stil american
04:00 Evadare disperată 05:35
Kazimir 06:00 Jimmy P.

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
Ora exactă în sport 14:00 Ştiri
Sport.ro 14:10 Regii KO-ului 15:00
Ştiri Sport.ro 16:00 Ora exactă în
sport 17:00 Ştiri Sport.ro 17:10 Ora
exactă în sport 18:00 Ştiri Sport.ro
18:30 Ora exactă în sport 19:00
Marea Ţăcăneală 20:00 Marea
Ţăcăneală 21:00 Ştiri Sport.ro 21:10
Fight Night: Venin în Severin! 23:00
Wrestling RAW 01:00 Ora exactă în
sport 02:00Ştiri Sport.ro

09:30 Ciclism 11:00
Tenis 11:30 Patinaj
artistic 13:00 Patinaj
artistic 15:00 Ciclism
16:30 Ciclism 18:15

Ciclism 19:45 Snooker 21:45
Călărie 22:00 Sporturi de contact
01:30 Ciclism

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 04:00 La
Ordinea Zilei 05:20 În gura presei
06:00 Ştirile dimineții

07:00 Dimineaţa de ştiri
la Realitatea TV 11:00
Realitatea de la fix 12:00
Realitatea de la fix 13:00
Realitatea de la fix 14:00
Oameni şi fapte 15:00

Newsroom 18:00 Realitatea de la fix
18:30 Academia de evaziune 20:00
Realitatea de la fix 21:00 Realitatea
Românească 23:30 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
02:15 Jocuri de Putere 03:00
Realitatea de la fix 03:15 Jocuri de
Putere 04:00 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
Căutătorii de epave 13:00 Maeştrii
berari 14:00 Eroii de lângă noi 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
Haos în direct 20:30 Haos în direct
21:00 Nerecomandat celor slabi de
inimă 22:00 Cazuri neelucidate 23:00
Oameni excentrici 00:00 Maşini
clasice restaurate 01:00 Maşini
mortale 01:50 Războiul depozitelor –
Canada 02:15 Războiul depozitelor -
Canada
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Vă găsiţi în faţa unei dileme:

ori finalizaţi o lucrare importantă la
locul de muncă, ori vă ocupaţi de o
afacere personală, care se anunţă
foarte profitabilă.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Intenţionaţi să solicitaţi o
mărire de salariu. Nu aţi ales
momentul cel mai potrivit! Tocmai
acum, colegii de serviciu se plâng că nu
sunteţi suficient de cooperant. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

În prima parte a zilei s-ar
putea să fiţi indispus din cauza unei
probleme sentimentale. La locul de
muncă, reuşiţi să faceţi faţă tuturor
sarcinilor, cu ajutorul unui coleg mai
în vârstă. 
RAC (22.06 - 22.07)

Astăzi aveţi idei confuze şi
nerealiste, iar cei din jur nu reuşesc să
vă înţeleagă. Nu este o zi bună pentru
afaceri sau investiţii, având în vedere
că vă lipseşte simţul practic. 
LEU (23.07 - 22.08)

Planurile dumneavoastră în
legătură cu o afacere s-ar putea să
eşueze din cauza ambiţiilor nerealiste.
Dacă analizaţi totul cu obiectivitate,
veţi vedea că proiectele se pot concre-
tiza numai cu răbdare.
FECIOARĂ (23.08 - 21.08)

Starea de confuzie şi lipsa
simţului practic vă afectează randa-
mentul la locul de muncă, dar şi rela-
ţiile cu prietenii.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Sunteţi indispus din cauza
unor probleme sentimentale şi vă re-
fugiaţi în muncă. Vă sfătuim să vă pro-
puneţi obiective mai realiste şi să
acceptaţi ajutorul prietenilor. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Se pare că nu aveţi spor pe
plan profesional şi în afaceri. Nu for-
ţaţi lucrurile!  
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Nu sunteţi într-o dispoziţie
prea bună, deşi aveţi multe de făcut la
serviciu şi acasă. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Şeful şi colegii de serviciu vă
reproşează că nu reuşiţi să vă încadraţi
în programul de lucru. Nici acasă nu
sunteţi tocmai entuziast, spre nemul-
ţumirea familiei. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Dimineaţă s-ar putea să
aveţi un randament scăzut la locul de
muncă.  
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Vă cam lipseşte simţul prac-
tic şi nu este indicat să începeţi noi ac-
tivităţi. Dacă aveţi de luat decizii sau
de semnat contracte, amânaţi pe
mâine!

HOROSCOP

Kiss Fm

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

Ora 20.30 - Românii au talent -
Sezonul 5 
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Liniile încinse cu
fete şi mai încinse n-au dispă-
rut complet din peisaj. Încă
mai există suficienţi tăntălăi
care să dialogheze cu fetiţele
uşuratice pe bani grei. Fraie-
rii sunt racolaţi prin interme-
diul anunţurilor postate pe
diverse site-uri matrimoniale.
O poză deocheată şi un text
incitant îi determină pe
mulţi sătmăreni să formeze
numerele de telefon ataşate.
Cu imaginaţia înfierbântată,
mulţi dintre ei nici nu îşi dau

seama că formează un număr
mai ciudat.Află abia când
primesc facturile că nu e
vorba de numere gratuite sau
cu tarif normal, ci de numere
cu tarif extrem de ridicat,
care le ridică imediat tensiu-
nea. După cum e normal, in-
terlocutoarele care se
autodeclară fierbinţi nu se
grăbesc, încercând să lun-
gească cât mai mult convor-
birile. Spre mărirea câştigului
lor şi spre disperarea apelan-
tului.

Ţepe de-a dreptul fierbinţi

VrEMEa azI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 20%  şanse de precipitaţii

Maxima: 20°C         Minima: 7°C

Umiditate: 64%
aa

a

EURO 4,4208

USD 4,0169

100 Forinţi 1,4748

Poliţiştii specializaţi în com-
baterea criminalităţii orga-
nizate din Satu Mare şi

procurorii DIICOT au efectuat
ieri cinci percheziţii domiciliare,
pentru destructurarea unei
grupări infracţionale organizate
specializate în trafic de droguri de
risc.

Poliţiştii Serviciului de
Combatere a Criminalităţii Orga-

nizate Satu Mare şi procurorii DI-
ICOT –  Biroul Teritorial Satu
Mare au efectuat cinci percheziţii
domiciliare la locuinţele mai multor
persoane bănuite de trafic de
droguri de risc.

În urma percheziţiilor, au
fost ridicate, în vederea
continuării cercetărilor, diferite
tipuri de droguri, seminţe  de
cannabis, râşniţe, cântare şi pipe
de sticlă. De asemenea, au fost
puse în aplicare şase mandate de
aducere.

Din cercetări a reieşit că,

în perioada 2012-2015, şase per-
soane, cu vârste cuprinse între 25
şi 30 de ani, ar fi deţinut şi comer-
cializat, pe raza municipiului Satu
Mare, droguri de risc şi substanţe
din categoria etnobotanice. 

La activităţi au participat
şi jandarmi, se arată într-un comu-
nicat de presă remis ieri redacţiei.
Acţiunea a beneficiat de suportul de
specialitate al Direcţiei Operaţiuni
Speciale – Inspectoratul General al
Poliţiei Române şi al Departamen-
tului de Informaţii şi Protecţie
Internă.

Grupare de traficanţi de droguri
destructurată de DIICOT
8 Cei şase sătmăreni vindeau de trei ani droguri şi substanţe etnobotanice

LEBăDA ANGAJEAză:
Sef Depozit, Lucrator comercial
Stivuitorist cu atestat, Laborant
Inginer Mecanic, Agent Vanzari

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

I-au smuls
lănţişorul 
de aur de la gât

În urma activităţilor
specifice desfăşurate, poliţiştii
din cadrul Biroului de
Investigaţii Criminale au identi-
ficat miercuri două persoane
bănuite de comiterea unei
infracţiuni de tâlhărie calificată.
Cei doi tineri, în vârstă de 15 şi
respectiv 19 ani, au sustras prin
violenţă un lănţişor de aur în
greutate de 16,20 grame. Preju-
diciul în acest caz a fost recu-
perat şi urmează a fi predat
părţii vătămate. Cercetările
continuă cu cele două persoane
în stare de libertate, pentru sta-
bilirea întregii activităţi
infracţionale. În cauză se
efectuează cercetări sub aspectul
comiterii  infracţiunii de
tâlhărie calificată. 

Robert Marcus

Pompierii din cadrul
Secţiei Carei a Inspectoratului Ju-
deţean pentru Situaţii de Urgenţă
“Someş” Satu Mare au fost solicitaţi
să intervină ieri la o benzinărie din
municipiu, după ce un şofer a intrat
ăntr-o pompă de benzină, existând
un pericol iminent de explozie. “În
ziua de 26.03.2015, la orele 06:39,
I.S.U. SOMEŞ Satu Mare a fost
anunțat că în municipiul Carei, pe
Bulevardul 25 Octombrie, la ieşire
spre Oradea, un autoturism a intrat
în coliziune cu pompa de
combustibil din Staţia de
carburanţi. La fața locului s-au
deplasat forţele din cadrul Secţiei
de Pompieri Carei care au
intervenit cu două autospeciale şi o
ambulanţă de tip B. Acestea au
asigurat zona pentru
preîntâmpinarea apariţiei unui
posibil incendiu (sau explozie), iar
echipajul SMURD a transportat
şoferul, un tânăr în vârstă de 29 de

ani, la Camera de Gardă a Spitalului
Carei pentru investigaţii medicale.
Intervenţia s-a finalizat la ora
09:00”, se arată într-un comunicat
de presă remis de către Inspectora-
tul Judeţean pentru Situaţii de Ur-
genţă “Someş” Satu Mare. 

Robert Marcus

szasz lorand

ACŢIUNE. Oamenii legii au efectuat cinci percheziţii şi au reţinut şase traficanţi

Un careian a intrat cu maşina
într-o pompă de benzină
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