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Ne-am săturat de
ipocrizia liberalilor. Se
dau fecioare nevino-

vate, când tot satul ştie ce le
poate pielea. Fac atâta scandal
de blocarea justiției în Parla-
ment de către PSD, în urma
respingerii cererii DNA de
arestare a lui Dan Șova, când de
fapt, ei au fost cei care au aranjat
salvarea senatorului social-de-
mocrat. Asta pentru că 6 aleşi
PNL au refuzat să voteze, ceea
ce a dus la lipsa de cvorum
necesară. Barem senatorii PSD
s-au arătat foarte sensibili la
situația colegului lor şi au votat
subiectiv. 

Dar jocul murdar al
PNL a ieşit la iveală. Pe față au
spus că votează cu bilele  la
vedere, dar pe ascuns, s-au găsit
câțiva liberali care să refuze
votul, deşi se aflau în sala de
plen.  

Drept urmare, liberalii
să lase ciocul mic cu lupta lor
anticorupție, că nu le stă bine.
Se vede din avion complicitatea
lor cu  suspecții puşi sub acuzare
de DNA.

continuare în pagina 2
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Editorial

Este ceva putred
la PNL

cotidianul sătmărenilor

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

Marius OPrOiu

DECIzIE
Judeţul va avea
din nou Muzeu

de Istorie
Naturală

Dorinţa de vinde-
care, speculată 
fără scrupule
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Astăzi se va termina prima
parte a ediţiei 2014-2015 a Ligii 2,
adică sezonul regulat, urmând ca din
4 aprilie să înceapă cele două runde
din faza secundă: play-off-ul şi play-
out-ul. După cum bine ştiţi, primele
şase echipe din fiecare serie se vor
califica în play-off, în timp ce play-
out-ul va cuprinde câte patru cluburi
pe serie. Nu vor mai figura în

competiţie cele trei echipe dispărute
în iarnă, Unirea Slobozia şi Săgeata
din seria I, respectiv Fortuna din
seria a II-a. În cursul după-amiezei
de joi, Departamentul Competiţii al
FRF a publicat, pe siteul oficial al
forului, programul după care se vor
face împerecherile pentru play-off şi
play-out. 

SPORT - pag. 10-11

LIGA A II-A
Olimpia începe play-off-ul 
la TimişoaraOdată cu apropierea sezo-

nului estival, pensionarii sătmăreni
au solicitat din nou ieri, în cadrul
şedinţei Comitetului Consultativ
de Dialog Civic pentru Persoanele
Vârstnice, reducerea biletului de
intrare la ştrandul sătmărean. To-
todată, s-a mai solicitat gratuitate
pe transportul în comun pentru
toţi pensionarii. Tot cu aceeaşi
ocazie, vârstnicii au fost informaţi

despre biletele de tratament şi des-
pre cum să se protejeze ca să nu fie
înşelaţi.

Primul punct discutat în
cadrul şedinţei de ieri a făcut refe-
rire la reducerile pentru pensionari
la ştrandul sătmărean. Reprezen-
tanţii pensionarilor au solicitat ca
pentru pensionarii sătmăreni in-
trarea la ştrand să fie de 5 lei.  
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Pensionarii vor reduceri la ştrand şi
gratuitate pe transportul în comun

Direcţia Silvică demarează
marea reîmpădurire
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Datele estimate pentru
trimestrul I indică un excedent
bugetar de 1,5 miliarde lei, în
condiţiile în care construcţia
bugetară prevedea un deficit de 6
miliarde lei, a anunţat premierul
Ponta, adăugând că pentru
România, ţară care vrea să se dez-
volte, excedentul bugetar nu este
neapărat un lucru bun. El a argu-
mentat astfel că Guvernul are
posibilitatea să diminueze cota

standard de TVA de la 24% la
20% sau să introducă TVA de
9% pentru produse alimentare de
bază, începând cu luna iunie.
“După trei luni, aveam prevăzut
un deficit în jur de 6 miliarde lei
şi, în loc să fim pe deficit, suntem
pe plus cu peste 1,5 miliarde lei.
Deci, faţă de ceea ce aveam în
Legea bugetului de stat, pe
primul trimestru sunt 7,5 mil-
iarde lei”, a spus Ponta.

După primul trimestru, 
excedent de 1,5 miliarde lei
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ziua 87 a anului

Nu este în lumea aceasta totul
deşertăciune, rămâne ceva
statornic; rămân faptele mari,
care sunt nepieritoare. 

(Mihail Kogălniceanu)

Soarele răsare la 6 şi 17 minute,
apune la 18 şi 52 minute.

Urgenţe stomatologice

Sâmbătă
Ortodox - Sf. Cuv. Ilarion cel Nou;
Sf. Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni 
Romano – catolic - Fer. Renata, m.
Greco – catolic - Cuv. Ştefan
Taumaturgul; Cuv. Ilarion cel Nou.
Pomenirea morţilor.

Duminică
Ortodox - Sf. Cuv. Mc. Marcu, Ep.
Aretuselor; 
Romano – catolic - † Duminica
Floriilor Sf. Eustasie, ep.
Greco – catolic - Duminica 5 din
post. Sf. ep. Marcu al Aretusei;

1915 - La Ateneu a avut loc
prima audiție a Simfoniei a II-a
de George Enescu, dirijată de
compozitor.

CONFESIUNI PAMFLETARE

DUMITRU ŢIMERMAN

Ce-i oare libertatea ?
Cred că această întrebare a stăruit
pe buzele tuturor acelora care au
crezut cu nestăvilită credinţă în
existenţa libertăţii. Sacrificiile
umane şi materiale depuse pe al-
tarul libertăţii, de-a lungul sec-
olelor, sunt incomensurabile.
Tributurile date libertăţii, de multe
ori oferite doar pentru iluzia
libertăţii, au fost de natură
materială, spirituală şi intelectuală.

Periodic, omul a plătit pentru o
libertate temporară cu ascendenţă
spre nemurire, iar concesiile au
protejat iubirea pentru aproapele
lui.

Starea materială a
libertăţii o regăsim în alimentarea
ei cu puterea banului. Nu
întâmplător o parte dintre oameni
se angrenează într-o adevărată
cursă, cu tot felul de obstacole, în
goana după bani. “E ca un drog! “
– spun unii observatori. Mirajul
libertăţii dăinuie în creierele înfier-
bântate de dorinţa de a fi puter-
nice. Banul este, în accepţiunea lor,
calea cea mai sigură de a obţine
mult râvnita siguranţă a libertăţii.
Prietenii înţelepţi şi loiali vor să-i
avertizeze pe aceşti “ privilegiaţi ai
soartei “, dar, din nefericire, de
multe ori, orbiţi de strălucirea
libertăţii, “ uită de unde au plecat “
şi nici nu mai aud cuvintele de lu-
minare a minţii rătăcite, îmbătată
de mirajul puterii ei.

Noile idei de libertate
făcute publice pot să se transforme
în lanţuri, pot să incomodeze, pot
să aducă prosperitate celor care vor
şti să le folosească sau pot să profite
de ele în mod egoist. Altruismul
este confundat de multe ori cu

dorinţa nestăvilită a unora de a lua
cuiva, cu orice preţ, puterea poziţiei
sale sociale, care-i conferă un anu-
mit grad de libertate. Unii chiar
“calcă peste cadavre“ pentru a
obţine un strop de libertate efemeră,
după care, mai încolo, sucombă sub
propriile sale “cadavre”.

Iubirea se încadrează şi ea
între anumite graniţe  ale libertăţii?
Unii spun că da, alţii spun că liber-
tatea iubirii nu poate fi îngrădită de
către nimeni. Dacă ne oprim la
prima categorie de adepţi ai
libertăţii iubirii, care respectă
graniţele acesteia, datorită unor reg-
uli bine stabilite de morala creştină,
putem spune că ei gustă cu
“linguriţa “ din acest pahar zgârcit.
La polul opus ne întâlnim cu
răzvrătiţii soartei. Aceşti rebeli
sfidează pe cei dragi, calcă peste
învăţăturile înţelepte, se hazardează
conform zicalei:  ” Fac ce vreau cu
viaţa mea !”. După ce aceşti
“iubăreţi“ iresponsabili au băut din
cupa libertăţii iubirii tot conţinutul,
într-o perioadă foarte scurtă, se
trezesc pe un tărâm arid, fără nicio
perspectivă, dezorientaţi, în faţa sin-
uciderii şi a altor drame pe care le
regăsim “ cu nemiluita “  în liter-
atura universală. 

Aceşti rătăciţi ai soartei nu
se consideră vinovaţi pentru
situaţiile penibile în care au ajuns
din cauza faptului că în cupa lor nu
a mai rămas niciun strop de iubire,
dar şi încep să dea vina: pe Dum-
nezeu, pe viaţă, pe părinţi şi “ pe tot
ce mişcă “ în materie de moralitate.
Mai apoi, ajung să cerşească în-
durare celor cărora le-au greşit în
timpul “ escapadelor” amoroase  şi
aşteaptă de la ei înţelegere şi o...
picătură de iubire. Da, o picătură de
iubire, care pentru ei ar însemna
“apa vie“ a renaşterii, a reînvierii su-
fletului răvăşit de iluziile desfrânate
ale libertăţii depline.

Drămuirea libertăţii
rezidă din voinţa noastră, şlefuită
de valorile morale şi frica de Dum-
nezeu. “ Nu pui temelia libertăţii
atunci când îi împuşti pe cei ce
gândesc altfel decât tine  “- spunea
Antoine de Saint Exupery.
Adevărurile despre libertate sunt
multiple, dar în acelaşi timp şi co-
mentariile revoltătoare, adresate ei,
care se regăsesc şi în comportamen-
tul uman. Un adevăr este sigur,
spune Alvin Toffler: “ Analfabetul
viitorului nu va mai fi cel care nu
ştie să citească, ci cel care nu ştie să
înţeleagă “.
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Așa l-au salvat pe Varu-
jan Vosganian, care numai nu a
stat în genunchi în fața senato-
rilor  pentru a nu-l trimite în
arest, la cererea procurorilor. De
remarcat și faptul că cea mai
vocală prezență din PNL, Alina
Gorghiu nu e chiar total străină
de dosarul lui Dan Șova. 

Aceasta, în calitate de av-
ocat, a reprezentat SC Electrica
SA într-un proces deschis de
complexele energetice Rovinari şi
Turceni, exact în perioada în care
casa de avocatura Şova& Asociaţii
apăra interesele combinatelor din
Gorj.  

Este ceva pu-
tred la PNL
urmare din pagina 1

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

Graniţele libertăţii (I)

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

SÂMBĂTĂ
LUMEA COPIILOR
Mickey, Minnie, Daisy, Donald,
Guffy sau Pluto vă dau trezirea şi
astăzi, de la ora 09:00 în cadrul unei
noi ediții  „Lumea Copiilor”.  Ală-
turi de copiii grădinițelor din Satu
Mare vom reda zâmbetul pe buze
părinților și celor din fața micilor
ecrane. Rubricuțele emisiunii vă
dau oportunitatea și de această dată
să-i descoperiți pe cei mici în dife-
rite ipostaze amuzante și pline de
surprize.

DIALOGURI 
CU  VALERIU IOAN
Astăzi de la ora 19.00 se va trans-
mite partea I  din seria documenta-
rului „MEDJUGORJE”
O primă parte în care se va pune ac-
cent pe drumul de spiritualitate al
pelerinului mileniului III. Realiza-
tor: Valeriu Ioan

NVdem la TV!
Astăzi, de la ora 20.00, în emisiunea
NVdem la TV cunoaștem o familie
super fericită - Cristina Lazar. Băie-
tii de la Proconsul cântă pentru noi,
iar Mihaela Schnegg ne spune cărei
vedete de la noi i-a facut tortul la
nuntă.

DUMINICĂ
VIAŢA LA ŢARĂ
LA CRAMA FAMILIEI REIZER
GYORGY
Aroma ispititoare a vinului Rei-
zer de Turulung a obţinut MA-
RELE AUR la ediţia a XI-a a
concursului de vinuri de la Satu
Mare, dar şi la alte confruntări
naţionale şi internaţionale. Vă in-
vităm, stimaţi telespectatori şi iu-
bitori de vinuri, să vedeţi şi să
aflaţi cele mai interesante infor-
maţii despre vinul Reizer, depă-
nate în crama de la Turulung
împreună cu viticultorul Reizer
Gyorgy. Realizator: Dumitru Ţi-
merman.

CALEIDOSCOP DIN OAŞ
Una dintre cele mai longevive ac-
ţiuni culturale, expoziţia de arte
vizuale Art Bunavestire, care
între timp a ajuns la cea de a 29-
a ediţie, a avut vernisajul chiar de
sărbătoarea religioasă Bunaves-
tire, la Negreşti-Oaş. Sute de iu-
bitori de cultură au participat la
acest eveniment, pe care vă invi-
tăm să-l urmăriţi în cadrul emi-
siunii CALEIDOSCOP DIN
OAŞ, care va fi difuzată dumi-
nică, de la ora 18.00, pe NORD-

VEST TV. Veţi avea astfel posi-
bilitatea de a fi martorii unui
eveniment cultural de excepţie
organizată în capitala Ţării Oa-
şului. Realizator: Florin Dura.

DRAGOSTE șI VOIE BUNĂ,
LA NV TV
Concertul extraordinar de fol-
clor românesc ”Dragoste….și voie
bună” a fost  susținut de îndrăgi-
tul interpret de muzică populară
Petrică Mureșan, acompaniat de
formația Horile Sătmarului, vi-
neri, 20 martie, la Carei. Specta-
colul integral vă va fi oferit de
Nord Vest TV duminică, cu înce-
pere de la ora 20.40, în cadrul
emisiunii ”Actualitatea careiană”.
Pentru că noi vă respectăm!
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Dorinţa de vindecare, speculată fără
scrupule
8Sătmărenii sunt bombardaţi în mediul virtual de reclame la tot felul de medicamente miraculoase, despre care
se afirmă chiar şi că ar vindeca boli incurabile

Din păcate, sunt destui
sătmăreni care cumpără de
pe internet tot felul de

medicamente crezând că acestea
pot face minuni, dar după ce in-
vestesc sume importante de bani
află că acel produs nu a avut niciun
efect asupra bolii de care suferă.
Diverşi indivizi veroşi speculează
nenorocirea semenilor lor, care
suferă de boli grave, unele chiar in-
curabile. În speranţa unei însănă-
toşiri grabnice şi de-a dreptul
miraculoase, bolnavii sătmăreni
ajung să umple buzunarele acestor
vânzători de iluzii. Consumând
astfel de medicamente fără a con-
sulta în prealabil un medic specia-
list, sătmărenii în cauză riscă să-şi
agraveze boala sau chiar să contrac-
teze noi boli.

Bombardaţi de 
reclame în mediul 
virtual

Sătmărenii sunt pur şi sim-
plu bombardaţi în mediul on-line cu
tot felul de reclame la diverse
medicamente şi dispozitive med-
icale. Reclamele apar pe diverse site-
uri pe care le accesează frecvent
sătmărenii, în urma unor campanii
publicitare extrem de agresive.
Mânaţi de curiozitate sau chiar de
speranţa unei vindecări miraculoase,
unii sătmăreni accesează diverse site-
uri profilate pe comerţul cu astfel de
produse.

În alte cazuri, sătmărenii
primesc numeroase spamuri pe mail,
care garantează tot felul de vindecări
miraculoase. Accesându-le,
sătmărenii sunt direcţionaţi spre

aceleaşi site-uri care vând medica-
mente cu proprietăţi miraculoase.
Mulţi dintre ei cad în capcana recla-
melor mincinoase, comandându-şi
produsele respective, în majoritatea
cazurilor la preţuri extrem de ridi-
cate.

Înşelaţi de reclama
mincinoasă

Medicamentele pentru slă-
bit reprezintă o atracţie pentru

multe persoane, în special pentru
femei, în dorinţa lor de a-şi suprima
pofta de mâncare exacerbată sau de
a obţine un efect laxativ. Atât timp
cât aceste medicamente sunt admi-
nistrate sub directă observaţie medi-
cală, nu există niciun fel de risc.
Altfel, folosirea permanentă a acestor
medicamente creează dependenţă,
duce la dereglări de metabolism, tul-
burări de ritm cardiac şi afective,
edeme şi altele. Aceste suplimente nu

reduc greutatea într-un mod sănătos,
nu sunt o metodă sigură şi eficientă
de menţinere a greutăţii şi pot pro-
voca chiar creşteri în greutate. Ca şi
efecte secundare ale administrării fără
prescripţie medicală a unor medica-
mente de sinteză antiadipoase se pot
aminti: aritmii, creşterea tensiunii ar-
teriale, depresie, nervozitate, atac de
panică, avertizează specialiştii.

Cei care se ocupă cu vânza-
rea produselor de slăbit sunt mici
copii pe lângă cei care încearcă să co-
mercializeze tot felul de medica-
mente cu proprietăţi miraculoase,
garantând inclusiv vindecarea unor
boli grave cum ar fi cancerul, bolile
cardiace, diabetul, reumatismul, bo-
lile Parkinson şi Alzheimer. Pe inter-
net circulă deja reclame la diverse
produse care vindecă în mod mira-
culos chiar şi SIDA.

Riscurile la care 
se expun bolnavii

Bolnavii nu trebuie să cum-
pere medicamente sau alte produse
de pe internet fără a consulta medi-
cul, întotdeauna trebuie mai întâi să

întrebe medicul. Fără consultaţie de
specialitate, fără acordul medicului
nu trebuie luat niciun medicament.
Sătmărenii care îşi cumpără tot felul
de medicamente minune de pe in-
ternet fără să consulte un medic de
specialitate îşi asumă riscuri majore.
Aceştia nu au nicio garanţie cu pri-
vire la substanţele active conţinute
de acele medicamente, care nu figu-
rează în Registrul naţional al medi-
camentelor. E logic că
medicamentele promovate în mod
agresiv pe internet nu au proprietă-
ţile miraculoase descrise în reclame.
Dacă ar avea asemenea efecte, aces-
tea ar fi comercializate în primul
rând în farmacii.

Medicii mai atrag atenţia
asupra faptului că, în mediul virtual,
riscul ca medicamentele cumpărate
să fie contrafăcute este foarte mare.
Chiar dacă nu e vorba de falsificare,
medicamentele pot conţine sub-
stanţă activă în concentraţii necores-
punzătoare, ceea ce poate avea
consecinţe negative. De asemenea,
există riscul ca unele dintre aceste
medicamente să fie expirate şi ream-
balate.
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RISC. Sătmărenii nu au nicio garanţie la substanţele active conţinute de medicamentele comandate de pe net

La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele
10:00-16:00 ,  va consulta 

Dr. Nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

oferă  consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953
__________________________________
În  fiecare    Luni  a săptămânii, între orele
9:30 – 17:30, la Cabinet Dr. COICA  va  con-
sulta:

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
- Dermatologie
- Venerologie
- Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cutanate
- Dermatoscopie
- Peelinguri  chimice
- Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiperpig-
mentate
- Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ri-
durilor  şi al  transpiraţiei excesive
- Injectări  cu acid  hialuronic (   riduri, buze,
pomeţi, cearcăne)
Programări la telefon:  0755129925
__________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de  28.03.2015
va consulta 

Col. Dr. Scridon  Gheorghe 
Medic  Primar  Cardiologie  

şi  Boli Interne
Programări  la tel: 0732.116.827
__________________________________

La cabinet Dr. Coica  va consulta
Dr.Farcaş Claudia 

Medic Primar Cardiologie
Programări: 0740314450
__________________________________
La  Cabinet Dr.Coica, în fiecare zi de Luni -
Miercuri de la ora 15:00 va consulta 

Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 

Programări: 0745.138.342
_________________________________
_
La  cabinet Dr.Coica în fiecare zi de la ora
09:30-15:30  va consulta

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

Programări: 0732.11.68.23
_________________________________
_
La cabinet Dr. Coica Luni-Miercuri-Vineri
între orele 15:00-17:00  va consulta

Dr. Cozlean Alin 
Medic  Primar  O.R.L.

Programări la: tel:0741.744.583
se va comunica telefonic, de către personal,
data când vine la consultaţii.
_________________________________
_
Determinări de dioptrii şi prescripţii optice
în zilele de 
Luni, Miercuri, Vineri  de la ora  08:00-
11:00
Marţi  şi Joi de la ora 13:00-15:00

Optometrist   Laza  Cristina 
Programări:  0732.11.68.42
_________________________________
_

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

Dr.Aracs Tamas Loredana
Medic Specialist Oncologie Medicala

Consultaţii:
- depistarea precoce a cancerului mamar şi
cutanat
- consiliere a tratamentului oncologic de
specialitate.
Programări la telefonul : 0771.63.00.15

intre orele : 12:00 – 15:00
_________________________________
_
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Luni şi
Miercuri,  între orele 15:00-18:00, 

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat 

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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Pensionarii vor reduceri la ştrand şi gratuitate
pe transportul în comun
8Pentru a beneficia de tratament în staţiuni, aceștia trebuie să aibă cardurile de sănătate activate

Odată cu apropierea sezonu-
lui estival, pensionarii săt-
măreni au solicitat din nou

ieri, în cadrul şedinţei Comitetului
Consultativ de Dialog Civic pentru
Persoanele Vârstnice, reducerea bi-
letului de intrare la ştrandul sătmă-
rean. Totodată, s-a mai solicitat
gratuitate pe transportul în comun
pentru toţi pensionarii. Tot cu
aceeaşi ocazie, vârstnicii au fost in-
formaţi despre biletele de tratament
şi despre cum să se protejeze ca să nu
fie înşelaţi.

5 lei pentru pensionari
la ştrand

Primul punct discutat în ca-
drul ședinţei de ieri a făcut referire la
reducerile pentru pensionari la ștran-
dul sătmărean. Reprezentanţii pensio-
narilor au solicitat ca pentru
pensionarii sătmăreni intrarea la
ștrand să fie de 5 lei. Reprezentantul
Primăriei Satu Mare, Gheorghe Ren-
tea, a arătat că au fost deja iniţiate ne-
gocierile cu conducerea ștrandului
sătmărean, iar la următoarea întâlnire
vor fi invitaţi și reprezentanţii pensio-
narilor. 

Prefectul Eugeniu Avram a
solicitat să fie făcute demersurile nece-
sare și la primăriile Carei, Tășnad și
Acâș pentru a fi acordate reduceri pen-
tru pensionari la ștrandurile din aceste
localităţi. „Nu numai la Satu Mare
sunt pensionari ci și în alte zone. Tre-
buie găsită o soluţie pentru acordarea
acestor reduceri de preţuri și vreau să
fiu informat despre rezultatele acestor

demersuri”, a spus prefectul Avram.
Pensionarii au mai solicitat,

de asemenea, acordarea de gratuităţi
pe transportul în comun pentru toţi
pensionarii, nu numai pentru cei de
peste 65 de ani. Prefectul a precizat că
trebuie făcut un demers către Primăria
și Consiliul Local Satu Mare pentru a
fi găsită o soluţie în acest sens. Gheor-
ghe Rentea a arătat că, potrivit unei ra-
portări făcută de Transurban, lunar
sunt eliberate 2.300 de abonamente

gratuite pentru pensionari și circa 400
pentru pensionarii cu pensii mai mici
de 500 de lei. 

Liber la biletele 
de tratament

În continuarea ședinţei, di-
rectorul Casei Judeţene de Pensii
(CJP) Satu Mare, Eugenia Sabou, a
precizat că începând din data de 5
aprilie pot fi depuse cereri pentru bi-

lete de tratament pentru toate staţiu-
nile balneare din ţară nu numai pentru
cele care aparţin de Casa Naţională de
Pensii. În urma licitaţiei desfășurate în
data de 2 martie, Staţiunea Tășnad a
obţinut 700 de bilete de tratament.
„Este foarte important de reţinut  fap-
tul că pensionarii care se duc în aceste
staţiuni trebuie să aibă asupra lor car-
dul de sănătate iniţializat, altfel riscă să
nu beneficieze de tratament”, a mai
precizat directorul CJP. 

Până în prezent, în acest an
au fost depuse 1.900 de cereri pentru
bilete de tratament și au fost eliberate
330 de astfel de bilete. Anul trecut, au
fost eliberate 4.577 de bilete de trata-
ment și au fost depuse circa 5.500 de
cereri. 

Peste 107.000 de lei 
recuperaţi de la ţeparii
pensionarilor

Invitată să participe la șe-
dinţă, comisarul șef adjunct al Comi-
sariatului Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor (CJPC) Satu Mare,
Maria Pinter, le-a atras atenţia persoa-
nelor vârstnice că trebuie să se ferească
pentru a nu fiu înșelaţi și le-a dat și câ-
teva sfaturi în acest sens. Astfel, li s-a
recomandat pensionarilor să nu dea
curs diferitelor invitaţii făcute prin
telefon sau prin diverși fluturași și să
nu cumpere nimic atunci când li se
oferă ceva.

Doar de la începutul anului
până în prezent, la CJPC au fost de-
puse de vârstnicii sătmăreni 15 recla-
maţii, toate fiind rezolvate până în
prezent. Potrivit Mariei Pinter, în
urma demersurilor făcute, CJPC a
reușit recuperarea și înapoierea către
vârstnici a sumei de 107.000 de lei,
bani cu care pensionarii sătmăreni au
fost păcăliţi să cumpere diferite pro-
duse. 

La finalul ședinţei, prefec-
tul Eugeniu Avram a arătat că pen-
sionarii sătmăreni pot avea
reprezentanţi în cadrul Comisiei de
Circulaţie, dar nu pot avea, cel puţin
până anul viitor, reprezentanţi în ca-
drul Autorităţii Teritoriale de Or-
dine Publică.

FLORIN DURA

DECIZIE. Prefectul consideră întemeiate solicitările pensionarilor şi a promis că se va implica în rezolvarea lor

Sistemul Big Brother al Po-
liţiei Locale dă semne de eficienţă.
Astfel, sătmăreanul care și-a permis
să își parcheze bolidul - un Maserati
de culoare neagră - într-un scuar din
sensul giratoriu situat în Piaţa Liber-
tăţii, a fost identificat cu ajutorul sis-
temului de monitorizare video a
municipiului reședinţă de judeţ.
După identificare, individul a fost
amendat de poliţiștii locali, susţine
conducerea Poliţiei Locale Satu
Mare. “În data de 25.03.2015, la ora
10.20, ne-am autosesizat prin perso-
nalul din cadrul Serviciului Dispe-
cerat și Supraveghere Video al
Poliţiei Locale Satu Mare, care în
timp ce monitoriza camerele de su-
praveghere, a comunicat poliţiștilor
locali aflaţi în teren că pe scuarul din

Piaţa Libertăţii, în apropierea Bi-
bliotecii Judeţene se află parcat un
autovehicul de culoare neagră cu nu-
mărul de înmatriculare SM 42
MAS. Ajunși la faţa locului la ora
10.23, poliţiștii locali au efectuat fo-
tografii și au început demersurile le-
gale în vederea luării măsurilor de
sancţionare contravenţională. Între
timp, la autoturism a sosit deţinăto-
rul acestuia, în persoana numitului
Gabor G., în vârstă de 43 de ani, din
Satu Mare, care a fost interceptat, le-
gitimat și sancţionat contravenţional
cu amendă și 2 puncte  penalizare de
către poliţiștii locali”, se arată într-un
comunicat de presă remis de către
conducerea Poliţiei Locale Satu
Mare. 

Robert Marcus

Şmecherul cu Maserati a fost
amendat  de Poliţia Locală

Poliţiştii de frontieră şi
lucrătorii vamali din cadrul PTF
Halmeu au descoperit, ascunse în
pereţii laterali şi plafonul unui au-
toturism, 1.130 pachete de ţigări,
de provenienţă ucraineană. Ieri
dimineaţă, în jurul orei 6.30, s-a
prezentat în PTF Halmeu, pe sen-
sul de intrare în ţară, cetăţeanul
ucrainean Viktor N., în vârstă de

56 de ani, conducând un autotur-
ism marca Volkswagen, înmatric-
ulat în Ucraina. Existând
suspiciuni că acesta transportă
ţigări de provenienţă ucraineană,
poliţiştii  de frontieră împreună
cu lucrătorii vamali au efectuat
un control amănunţit asupra
maşinii. Astfel, a fost descoperită,
ascunsă în pereţii laterali şi pla-

fonul autoturismului, cantitatea
de 1.130 pachete de ţigări, marca
Jin Ling , de provenienţă
ucraineană. Ţigările în valoare de
peste 5.000 lei au fost ridicate în
vederea confiscării, iar
conducătorul auto a fost
sancţionat contravenţional cu
amendă în valoare de 7.000 lei. 

Szasz Lorand

Cea de a doua ediţie a „Târ-
gului de turism”, eveniment organi-
zat în incinta Grand Mall, a fost
deschisă oficial ieri, putând fi vizitat
de curioşi atât azi cât şi mâine. La
eveniment a participat şi preşedintele
Consiliului Judeţean, Adrian Ştef,
care a subliniat importanța unor
asemenea evenimente care scot în
evidență zestrea culturală dar și obi-
ceiurile ținuturilor sătmărene.

Sătmărenii care vor trece
pragul târgului vor putea vedea
păpuși îmbrăcate în straie oșenești,
pălării oșenești, produse de olărie,
dar vor găsi și ofertele pentru sezonul
estival ale agențiilor de turism
prezente la eveniment. „Mama
păpușilor”, doamna Mare, Floare

Finta considerată „Tezaurul viu al
Țării Oașului”, olarul Istvanfy Geza
din Vama dar și Consiliul Județean
(CJ), respectiv patru agenții de tur-
ism din Satu Mare şi-au adus aportul

ca expozanţi la acest târg. 
Târgul poate fi vizitat în in-

tervalul orar 11.00-19.00, atât azi cât
şi mâine. 

Florin Dura

Ţigări ascunse în pereţii laterali şi plafonul unui
autoturism

Târgul de turism şi-a deschis ieri porţile
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Direcţia Silvică demarează marea 
reîmpădurire
8Conducerea Direcţiei Silvice a precizat că în acest an se vor reîmpăduri peste o sută de hectare de teren

Conducerea Direcţiei Silvice
Satu Mare, prin vocea di-
rectorului Sever Şter, a pre-

cizat ieri, în cadrul unui
simpozion, că în acest an se va face
o mare reîmpădurire în judeţ. Cei
mai mulţi puieţi provin din pepi-
niera proprie. Practic, în acest an
suprafaţa reîmpădurită se dublează
faţă de anul trecut. 

Sute de mii de puieţi
vor fi plantaţi

Directorul Direcţiei Silvice
Satu Mare, Sever Şter, a precizat că
sute de mii de puieţi, din care majo-
ritatea provin din propriile pepi-
niere, vor fi plantaţi în acest an pe o
suprafaţă de 113 hectare. “Direcţia
Silvică Satu Mare are un program de
regenerare a pădurilor pentru acest
an de 113 hectare, din care 65 rege-
nerări naturale şi 48 plantări efec-
tive. În această primăvară vom
efectua 86 de hectare, din care 41 re-
generări naturale şi 45 plantaţii efec-
tive. Campania de împădurit a
început în data de 6 martie şi, dacă
totul merge bine, marţi, 31 martie,
încheiem. Pentru lucrările de plantat
am folosit peste 412.000 de puieţi
forestieri, din care 70% au fost pro-
duşi în pepinierele noastre”, a decla-
rat Sever Şter. 

Reîmpădurire 
dublată în acest an

Direcţia Silvică a dublat în

acest an suprafaţa care urmează
să fie împădurită. Astfel, dacă
anul trecut s-a reîmpădurit în
luna martie suprafaţa de 20,96
ha, declarată aptă pentru plan-
tare, necesarul de 209.600 bucăţi
puieţi fiind asigurat de Consiliul
Judeţean Satu Mare, în acest an
suprafaţa a ajuns la 113 hectare.
Pe cale de consecinţă, s-a dublat

şi numărul puieţilor plantaţi,
aceştia ajungând la 412.000 de
bucăţi. 

Prefectura salută
acţiunile Direcţiei
Silvice

Prefectul Eugeniu
Avram a ţinut să salute eforturile

Direcţiei Silvice, asigurându-i pe
silvicultori de tot sprijinul său şi
al instituţiei pe care o reprezintă.
“Zilele acestea se împlinesc 25 de
ani de la înfiinţarea Regiei Na-
ţionale Romsilva şi nu doresc
decât să remarc rezultatele de-
osebite ale instituţiei, respectiv
Direcţia Silvică, şi să apreciez co-
laborarea instituţională şi respec-

tul care există între Direcţia Sil-
vică şi Instituţia Prefectului. Eu
vă urez succes în tot ceea ce fa-
ceţi şi vă asigur de tot sprijinul
meu şi al Instituţiei Prefectului
pentru toate proiectele dumnea-
voastră. Şi asta pentru că proiec-
tele voastre vizează viitorul şi
calitatea vieţii pentru toţi cetăţe-
nii”, a declarat Eugeniu Avram. 

CIPRIAN BÂTEA

ACŢIUNE. Direcţia Silvică a dublat suprafaţa reîmpădurită în acest an

Pompierii sătmăreni au fost
solicitaţi joi, în jurul orei 12.10, să
intervină la un incendiu izbucnit la
vegetaţie uscată în oraşul Negreşti-
Oaş. La faţa locului, s-au deplasat
pompierii din cadrul Staţiei de Pom-
pieri Negreşti Oaş, care au intervenit
cu două autospeciale de stingere cu
apă şi spumă, acţionând pentru
lichidarea incendiului în colaborare
cu S.V.S.U. Negreşti Oaş. Pompierii
au localizat şi lichidat incendiul cu
operativitate, împiedicând propa-
garea acestuia la întreaga pădure şi
construcţiile private din vecinătatea
acesteia. Incendiul a afectat circa 30
hectare de vegetaţie uscată, litieră,
lăstăriş şi arbuşti.

Pompierii sătmăreni atrag

atenţia cetăţenilor că nerespectarea
măsurilor specifice la efectuarea
arderilor de mirişti, vegetaţie uscată
şi resturi vegetale are consecinţe
grave asupra comunităţii prin
pierderi de vieţi omeneşti, produc-
erea de pagube materiale şi afectarea
mediului înconjurător. În acest sens,
este necesară izolarea zonei de ardere
faţă de drumuri, construcţii,
instalaţii, fond forestier, culturi agri-
cole vecine prin executarea de fâşii
arate, executarea arderii numai pe
timp de zi şi doar în condiţii meteo-
rologice fără vânt, parcelarea
miriştilor în suprafeţe de maxim 10
hectare prin fâşii arate şi supraveg-
herea arderii până la finalizarea ei.

Robert Marcus

Toţi cei şase agenţi eco-
nomici care au ca obiect de activitate
comercializarea florilor, plantelor de
apartament şi de grădină, orna-
mentelor florale şi a altor materiale
destinate întreţinerii acestora
verificaţi de comisarii Comisariatului
Judeţean pentru Protecţia Consuma-

torului (CJPC) au fost depistaţi cu
nereguli. Au fost controlaţi şase   op-
eratori economici, toţi cu abateri,
valoarea produselor controlate fiind
de 26.100 lei, iar valoarea produselor
cu abateri fiind de 2.700 lei.

Pentru abaterile constatate,
comisarii CJPC au aplicat sanctiuni

contravenţionale cu amenzi în val-
oare de 12000 lei. Principalele
deficienţe constatate au fost lipsa
instrucţiunilor de păstrare şi
întreţinere, lipsa traducerilor în
limba română sau lipsa afişării
preţurilor.   

Florin Dura

Vegetaţie uscată în flăcări la Negreşti

Comercianţii de plante ornamentale, amendaţi 
de Protecţia Consumatorilor

Poliţiştii de investigaţii crim-
inale sătmăreni au identificat joi o
persoană bănuită de comiterea
unei infracţiuni de furt. Din
verificările efectuate s-a stabilit că
în cursul zilei de 17 martie, prof-

itând de faptul că autoturismul
marca Ford, care era parcat pe
bulevardul Sănătăţii din municip-
iul Satu Mare, avea portierele
neasigurate, un minor în vârstă de
16 ani ar fi furat din interiorul

acestuia un telefon mobil marca
Sony. Prejudiciul cauzat a fost de
aproximativ 1.500 lei, dar a fost re-
cuperat, iar cercetările în cauză
continuă. 

Robert Marcus

Poliţiştii din cadrul Ser-
viciului Arme Explozivi şi
Substanţe Periculoase au fost
sesizaţi joi, în jurul prânzului,
prin apelul unic de urgenţă 112
despre faptul că în curtea unui
imobil din localitatea Botiz a fost
descoperit un proiectil. La faţa

locului s-au deplasat poliţiştii şi
specialişti din cadrul Inspec-
toratului pentru Situaţii de
Urgenţă „Someş” Satu Mare care
au constatat că un localnic , în
vârstă de 44 ani, în timp ce efec-
tua lucrări agricole în curtea
imobilului pe care îl deţine pe

raza localităţii a descoperit un
proiectil exploziv calibru 37 mm,
în stare avansată de corodare,
provenind probabil din al doilea
Război Mondial. Proiectilul a
fost ridicat de către specialişti în
vederea distrugerii.  

Robert Marcus

Un minor a furat un telefon de 1.500 de lei

Proiectil găsit la Botiz
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Judeţul va avea din nou Muzeu de Istorie
Naturală
8La insistenţele specialiştilor, Secţia de Istorie Naturală a Muzeului Judeţean se va redeschide la Carei

După ce a fost închisă din
cauza unor lucrări de rea-
bilitare a Castelului Karo-

lyi din Carei, Secţia de Istorie
Naturală a Muzeului Judeţean se va
redeschide. De altfel, specialiştii săt-
măreni în istorie naturală au cerut în
mai multe rânduri acest lucru, jude-
ţul nostru fiind, la un moment dat,
singurul din ţară fără astfel de secţie.
În schimb, secţia de la Carei va fi una
dintre cele mai prestigioase din ţară. 

Specialiştii au insistat
pentru redeschidere

Prorectorul Universității de
Vest “Vasile Goldiș” Satu Mare, Gavril
Ardelean - unul dintre cei mai reputaţi
oameni de ştiinţă ai judeţului Satu
Mare - a cerut în dese rânduri redeschi-
derea Secţiei de Istorie Naturală a Mu-
zeului Judeţean Satu Mare. “Era o
secţie de istorie naturală la Muzeul din
Carei, care s-a desfiinţat şi este păcat ca
judeţul să nu aibă o astfel de secţie. Nu
este un judeţ în ţară care să nu aibă o
astfel de secţie. Poate prin reorganiza-
rea Muzeului Judeţean, poate într-o
altă clădire. În acest sens, cred că subiec-
tul merită gândit la nivelul judeţului”,
este de părere Gavril Ardelean. 

Secţia se redeschide 
la Carei

Hago Nandor - directorul
Secţiei Carei a Muzeului Judeţean

Satu Mare  a declarat că Secţia de
Istorie Naturală se va redeschide
în cadrul Castelului Karolyi. Eve-
nimentul va avea loc, cel mai pro-
babil, în această primăvară. De

altfel, fondul secţiei este unul
dintre cele mai bogate şi mai va-
loroase din ţară. “Muzeul Jude-
ţean Carei deţine o colecţie
bogată şi valoroasă de diferite ex-

ponate ale ştiinţelor naturii. Asta
înseamnă că avem peste 15.000 de
plante presate, care au fost colec-
ţionate de domnul doctor Karac-
sonyi Carol. Avem animale

împăiate, colecţie de ouă şi in-
secte şi sperăm ca în viitorul apro-
piat să redeschidem secţia de
ştiinţe ale naturii în Castelul Ka-
rolyi”, a spus Hago Nandor.

CIPRIAN BÂTEA

DECIZIE. Castelul Karolyi va găzdui din nou Secţia de Istorie Naturală

A sosit „Primăvara Scrisului” 
la Satu Mare

În fiecare primăvară, în-
cepând cu anul 1995, la Colegiul
Naţional „Ioan Slavici” din Satu Mare
se sărbătoreşte Francofonia prin con-
cursul de creaţie în limba franceză
Primăvara Scrisului, în parteneriat cu
licee din Valence şi cu Asociaţia Trait
d’Union Valence-Satu Mare. Elevii
români şi francezi îşi manifestă
valenţele creatoare pornind de la o
temă dată, în anul acesta tema fiind:
“De la feluri de mâncare la cuvinte”. 

La acest eveniment au partic-
ipat 62 elevi de la Colegiul Naţional
“Ioan Slavici”, Colegiul Naţional
“Doamna Stanca”, Colegiul Naţional
“Mihai Eminescu” şi Liceul Teoretic
Negreşti-Oaş. Lucrările se

caracterizează prin imaginaţie, vervă,
umor, fiind scrise într-o franceză
demnă de admirat.  Din partea
franceză s-au implicat în proiect 25 de
elevi care s-au întrecut în a ilustra tema
cu cele mai năstruşnice asocieri de idei,
personaje şi intrigi. Lucrările partici-
pante la concurs au fost reunite în două
broşuri.

În perioada 27 martie – 3
aprilie, elevii şi profesorii CN “Ioan
Slavici” vor primi o delegaţie de elevi şi
profesori care vor participa la festivi-
tatea de premiere reciprocă a fericiţilor
câştigători, care va avea loc luni, 30
martie, la orele 12, în Sala festivă a
Colegiului Naţional Ioan Slavici. 

Bogdan Tulbure

Sala „Deák Endre” a Cen-
trului Cultural Carei a fost joi după-
amiază gazda celei de a opta ediții a
concursului de talente „Tip Top
Prichindel”, organizat de Centrul
Cultural al Municipiului Carei și
Direcția de Cultură a Municipiului
Carei. Competiția a fost foarte
strânsă, cei 80 de prichindei încer-
când să impresioneze juriul format
din Micovschi Emilia, Bud Daniela,
Szolomájer Timea, Costin Adriana,
Ménesi Beáta și Ștefănuți Adrian.

Concursul s-a desfășurat pe
două categorii: grădiniță și clasă
pregătitoare, respectiv clasele I  și a

II-a. Concurenții au avut de trecut
prin două probe: recital de poezie și
dans liber. A fost punctată de aseme-
nea și costumația participanților.

La categoria grădiniță și
clasa pregătitoare, locul întâi a fost
împărţit de Oana Marincaş şi
Ştefania Cazacu, locul doi de Maia
Alexandru Benke şi Matei Vandici,
locul al treilea revenindu-i lui Alesia
Varga. De asemenea, Üveges Chiara
şi Oana Budău au primit menţiuni.
Categoria clasele I-a şi a II-a a fost
câştigată, la egalitate de puncte, de
Raluca Cosma şi Nilgesz Mihai,
locul doi a fost ocupat de Alexandra

Mureşan, locul al treilea a fost
împărţit de Teodora Turdean şi
Milan Someşan, în timp ce Iulia
Coşarcă şi Tamagnone Samira au
primit menţiune. Premiile au con-
stat în diplome, dulciuri și jucării
oferite de organizatori.

Organizatorii felicită toți
participanții și pe coordonatorii
acestora pentru efortul depus și
prestația deosebită avută în cadrul
concursului. Evenimentul s-a
desfășurat cu sprijinul Primăriei Mu-
nicipiului Carei și al Asociației
„Kinderland” Carei.

Bogdan Tulbure

Cele mai tinere talente careiene, premiate

Direcția de Cultură Carei or-
ganizează miercuri, 1 aprilie 2015, de
la ora 18.00, în Sala Cavalerilor a Cas-
telului Károlyi un concert cameral -
Ludwig van Beethoven - susținut de
Trio Universitas, format din Rudolf Fá-
tyol - vioară, Mihály Duffek - pian,
Zsolt Molnár - violoncel. Programul va
cuprinde: Sonata op. 5 în sol minor,
Sonata op. 24 în Fa major a “Primăve-
rii”, Trio op. I nr. I în Mib major. Eve-
nimentul este organizat de:

Filarmonica “Dinu Lipatti” Satu Mare,
Primăria Satu Mare, Consiliul
Județean Satu Mare, Consiliul Local
Satu Mare, Direcția de Cultură Carei,
Centrul Cultural Carei, Centrul de
Promovare a Turismului Cultural
“Grof Károlyi” și se desfășoară în ca-
drul Festivalului “BestFest 2015” - Pri-
măvara Culturală Careiană.    Intrarea
este liberă în limita locurilor disponi-
bile.

Alexandra Ardelean

Concert cameral Beethoven al
Trio Universitas la Carei
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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.

       

INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de Județul Satu Mare – Consiliul Județean Satu
Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, telefon 0261713589, ce intenționează să solicite de
la Administrația Bazinală de Apă Crișuri aviz de amplasament pentru realizarea lu-
crării de  “Modernizarea drumului județean  DJ 108M Tășnad – Carei – granița cu
Ungaria, județul Satu Mare”. 

Aceasta investiție este la o lucrare existentă.

Solicitarea de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu mo-
dificările și completările ulterioare. 

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avi-
zului de amplasament pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa
solicitantului după data de 01.04.2015.

Biroul de presă

Eugen Teodorovici va fi
ministru al Finanţelor, iar
funcţia acestuia de min-

istru al Fondurilor Europene va
fi preluată de Marius Nica, până
în prezent secretar general al
Ministerului Muncii, a anunţat
premierul Victor Ponta, pre-
cizând că propunerile au fost ac-
ceptate de preşedintele Klaus
Iohannis.

Postul de ministru al
Finanţelor este vacant după ce
Darius Vâlcov, cercetar de DNA
pentru fapte de trafic de influenţă,
a demisionat, postul fiind preluat,
în urmă cu o săptămână, cu titlu de
interimat, de către premierul
Ponta.

Ponta declarase că are trei
variante de posibili miniştri, dar că
nu ştie cine vrea să fie “kamikaze”
la conducerea Finanţelor.

A d m i n i s t r a ţ i a
Prezidenţială a anunţat că Eugen
Teodorovici şi Marius Nica vor
depune, luni dimineaţă, la Palatul
Cotroceni, jurământul de
învestitură în calitate de miniştri ai
Finanţelor, respectiv Fondurilor
Europene. În comunicatul de presă
transmis de Administraţia

Prezidenţială se precizează că
preşedintele Klaus Iohannis şi
prim-ministrul Victor Ponta au
convenit în cursul unei întrevederi
la Palatul Cotroceni asupra
desemnării noului ministru de

Finanţe în persoana lui Eugen
Teodorovici, ministrul Fondurilor
Europene. “Luni, 30 martie, la ora
10.00, cei doi miniştri vor depune
jurământul la Palatul Cotroceni”,
menţionează sursa citată.

Eugen Teodorovici va fi ministru
al Finanţelor
8 Marius Nica preia Ministerul Fondurilor Europene, iar cei
doi vor depune jurământul luni

Alin Cocoş, fiul omului de
afaceri Dorin Cocoş, va fi judecat în
continuare în arest la domiciliu, a
decis, vineri, instanţa supremă,
hotărârea în cazul său fiind
definitivă. Judecătorii de la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ)
au decis să înlocuiască măsura
arestului preventiv cu cel la domi-
ciliu în cazul lui Alin Cocoş, el ur-
mând să părăsească Arestul Poliţiei,

de îndată ce hotărârea va fi
comunicată oamenilor legii.

Pe de altă parte, pentru
ceilalţi inculpaţi din dosar - Alina
Bica, Dorin Cocoş, Ionuţ
Mihăilescu şi Adriean Videanu -
măsura preventivă a fost menţinută.
Deciziile în cazul celor cinci sunt
definitive.

Alin Cocoş, alături de
Alina Bica, Dorin Cocoş, Ionuţ

Mihăilescu şi Adriean Videanu au
fost trimişi în judecată în 27 febru-
arie. Alina Bica, Dorin şi Alin
Cocoş şi Ionuţ Mihăilescu sunt în
arest preventiv. În cazul fostului
ministru al Economiei Adriean
Videanu, instanţa a dispus să fie
judecat sub control judiciar, dar a
ridicat interdicţia de a se apropia de
Dorin şi Alin Cocoş şi de Ionuţ
Mihăilescu.

ICCJ: 

Alin Cocoş va fi judecat în arest la domiciliu

Inginer si sau Economist:

- Studii superioare din domeniul de: inginer constructor,
mecanic (preferabil) sau electric si sau economist;
- Cunostinte operare PC 
- Permis conducere cat. B;
- Abilitati de planificare, organizare si coordonare activi-
tate 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 pa-
chetului Microsoft Office, experienta de operare a progra-
melor de gestiune hoteliera
-Abilitati de negociere, comunicare, prezentare, organizare
Prezinta avantaj experienta in domeniul hotelier.
Cererile se depun pana in data de 30.03.2015,informatii la
telefon 0261.714.199

SC AURORA SA angajează:

Europarlamentarul PSD
Viorica Dăncilă, lider al grupului
PSD din Parlamentul European, a
fost desemnată, vineri, drept
preşedinte interimar al
Organizaţiei Femeilor Social-De-
mocrate, post vacant după ce
Rovana Plumb, care deţinea această
funcţie, a fost votată preşedinte al
Consiliului Naţional PSD. Dăncilă
va deţine interimatul până la

Conferinţa Naţională a
organizaţiei, programată pentru
luna octombrie.

Rovana Plumb, care con-
ducea Organizaţia de Femei a PSD
din 2005, a fost votată la sfârşitul
săptămânii trecute preşedinte al
Consiliului Naţional al PSD.
Plumb şi-a anunţat public candi-
datura la CN al PSD, în 7 martie,
în faţa a 1.500 de femei social-de-

mocrate reunite, la Romexpo,
propunerea fiind făcută de Viorica
Dăncilă.

Din 2010, Dăncilă este
vicepreşedinte al Organizaţiei
Naţionale de Femei a PSD, iar din
2005 este vicepreşedinte al
Organizaţiei judeţene a PSD Tele-
orman. În vârstă de 51 ani, Viorica
Dăncilă este membru PSD din
1996.

Viorica Dăncilă, desemnată preşedinte 
interimar al Organizaţiei Femeilor PSD
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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

Miante Instal
Construcţii drumuri şi poduri Pavaje şi borduri

Tel. 0740.177.647Reţele apă şi canalizare

SC Piscicola Adrian SA
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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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Astăzi se va termina prima
parte a ediţiei 2014-2015
a ligii 2, adică sezonul

regulat, urmând ca din 4 aprilie
să înceapă cele două runde din
faza secundă: play-off-ul şi play-
out-ul. După cum bine ştiţi,
primele şase echipe din fiecare
serie se vor califica în play-off, în
timp ce play-out-ul va cuprinde
câte patru cluburi pe serie. nu
vor mai figura în competiţie cele
trei echipe dispărute în iarnă,
unirea slobozia şi săgeata din
seria I, respectiv Fortuna din
seria a II-a.

În cursul după-amiezei de
joi, Departamentul Competiţii al
FRF a publicat, pe siteul oficial al
forului, programul după care se
vor face împerecherile pentru play-
off şi play-out. Bazat pe tabelele
Berger de 6 şi de 4, programul
conţine câteva mici abateri de la
formatul standard al celor două
scheme.

D e p a r t a m e n t u l
Competiţii a decis să inverseze
etapa a doua cu etapa a cincea din
varianta standard a tabelei Berger
de 6, pentru a asigura o bună al-
ternare a deplasărilor cu meciurile

acasă.
indiferent de rezultatul

meciului de astăzi de la
Tărlungeni, OLiMPiA SATU
MARE va juca în prima etapă a
play off-ului cu liderul, ACS Poli
Timişoara. Şi va încheia campi-
onatul la Satu Mare cu un meci tot
cu ACS Poli. Partidă în care
bănăţenii ar putea serba pro-
movarea în Liga 1.

Rămâne de văzut dacă FC Olt va
avea puterea să învingă liderul şi să
treacă pe locul doi sau dacă CS

Mioveni va lua puncte de la Pân-
cota, caz în care ar putea urca un
loc …

În play-out lucrurile se
simplifică. Vor rămâne doar patru
echipe, FC Bihor, CSM Rm Vâl-
cea, FC Caransebeş şi Şoimii Pân-
cota…Şi în cazul în care pe 5 mai
bihorenii intră-n faliment atunci
din serie chiar nu mai pică ni-
meni!

iată şi programul complet
al celei de-a doua părţi a sezonu-
lui:
4 aprilie – etapa 1 play-off / etapa

1 play-out
11 aprilie – etapa 2 play-off /
etapa 2 play-out
18 aprilie – etapa 3 play-off /
etapa 3 play-out
25 aprilie – etapa 4 play-off /
etapa 4 play-out
2 mai – etapa 5 play-off / etapa 5
play-out
9 mai – etapa 6 play-off / etapa 6
play-out
16 mai – etapa 7 play-off / meciul
tur al barajului pentru evitarea
retrogradării
23 mai – etapa 8 play-off / meciul
retur al barajului pentru evitarea
retrogradării
30 mai – etapa 9 play-off
6 iunie – etapa 10 play-off

FlorIn murEşAn

LigA A ii-A

Olimpia începe play-off-ul la Timişoara
8Prima partidă din faza a doua a campionatului va avea loc pe 4 aprilie

Olimpia joacă azi de la ora
11 la Tărlungeni. E ultima etapă a se-
zonului regulat şi partida pare a fi una
fără vreo miză mai ales că elevii lui
Csik nu mai pot urca în clasament
înaintea play off-ului în vreme ce
gazdele joacă fără bani , de dragul fot-
balului, şi nici nu se pot gândi la vreo
eventuală promovare. Asta chiar dacă
au avut un început nesperat de an
după ce au reînviat practic din morţi.

Antrenorul Tibi Csik are la
dispoziţie tot lotul. Revin şi
suspendaţii Sălăgeanu şi iuhas iar în
primul unsprezece ar putea reveni
Onicaş, Villand iar Munteanu s-ar în-
toarce în banda dreaptă după experi-
mentul de etapa trecută când a
evoluat pe stânga în meciul cu FC
Olt.

“Mergem să jucăm un fotbal
bun şi să încercăm să câştigăm. Nu e
nicio presiune aşa că putem face o
repetitive înainte de play off ” spune

antrenorul Tibi Csik.
De partea cealaltă, Unirea

Tărlungeni continuă să surprindă. La
un pas de desfiinţare acum o lună,
echipa din Braşov e acum revelaţia an-
ului. Cu jucători ce evoluează gratis ,
fără o pregătire centralizată, Unirea s-
a impus la Pâncota şi Oradea, a rem-
izat acasă cu CS Mioveni şi a pierdut

greu la Vâlcea în acest an. În plus şi-a
redescoperit golgheterul în persoana
veteranului de 39 ani, Brujan.

"Chiar dacă în tur Brujan a
jucat foarte puţin, acum tragem de el
şi ne ajută foarte mult. Mă bucur mult
că am luat cele trei puncte puse în joc.
Am avut şi şansă. Noi am venit după
un meci greu, cu Reşiţa, în care nu am

reuşit să câştigăm. Mi-era frică de
oboseala după acel joc, dar iată că am
reuşit chiar să câştigăm. Mă bucur de
victorie şi sper să se îndrepte lucrurile
şi la noi“, a declarat tehnicianul Unirii
Tărlungeni, Dan Bona. După meciul
câştigat etapa trecută la Oradea.
Acolo unde Poli şi Oli s-au împiedi-
cat...

Partida va începe la ora 11
iar pe www.radiotimisoara.ro iubitorii
fotbalului sătmărean pot afla noutăţi
de la toate meciurile acestei runde, in-
clusiv de la Tărlungeni.

LigA A 2-A: UNiREA TăRLUNgENi- OLiMPiA, Azi ORA 11
Revin titularii!

liga a IV-a Elite
Azi
Schwaben K. Cămin - Voinţa Doba
Unirea Tășnad - Sportul Botiz
Viitorul Vetiş - Luceafărul Decebal
Duminică
Ştiinţa Beltiug - FC Olimpia Satu
Mare ii
Recolta Dorolţ – Someșul Oar
Turul Micula - Talna Orașu Nou
AS CS Cetate 2010 Ardud stă pen-
tru că Moftinu Mare s-a retras din
campionat.

liga a IV-a seria B
Duminică
Fortuna Căpleni - Vulturii Santău
Frohlich Foieni - Viitorul Lucăceni
Kneho Urziceni - Recolta Sanislău
Schamagosch Ciumești - Victoria
Carei
Unirea Pișcolt - Crasna Moftinu Mic
Olimpia Domănești - Victoria
Petrești
Real Andrid - Stăruința Berveni
Partidele se dispută de la orele 14.00
– juniorii şi 16.00 – seniorii.

FOTBAL
Programul meciurilor 
din judeţ

Având în vedere că Liga
1 nu programează nici un meci
în acest week-end, pentru că
naţionala joacă în cadrul prelim-
inariilor C.E. 2016 cu Feroe, ar-
bitrii FiFA dar şi cei din primul
eşalon au fost invitaţi luni şi
marţi la o şedinţă de analiză la
Bucureşti.

Printre aceştia nu
puteau lipsi careianul ecuson
FiFA istvan Kovacs, respectiv

sătmăreanul Ovidiu Florin
Mazilu, care în ultimele
săptămâni a fost delegat ca
adiţional sau rezervă în primul
eşalon.

În capitală, arbitrii vor
participa la diferite şedinţe de
analiză a ceea ce s-a petrecut
până acum în 2015, dar şi alte
discuţii sau informări despre
această activitate. 

Fiind tot mai des în

prim-plan, Ovidiu Mazilu este
foarte încrezător că în scurt timp
va oficia o partidă din Liga 1,
dar ca şi central. Mazilu a
fluierat în aprilie 2013 Ceahlăul
Piatra Neamţ – Universitatea
Cluj, singurul său meci ca şi cen-
tral, venind din postură de
rezervă după ce Cristian Balaj s-
a accidentat înainte de startul
partidei.

Daniel C.

LigA 1
Istvan Kovacs şi Ovidiu Mazilu se şcolesc
la Bucureşti

ETAPA DE AZI
Şoimii Pâncota – CS Mioveni
AFC Fortuna – CSM Râmnicu
Vâlcea 0-3
Caransebeş – FC Bihor Oradea
Unirea Tărlungeni – FC Olimpia
Satu Mare
FC Olt Slatina – ACS Poli
Timişoara

ClAsAmEnT
1. ACS Poli Timişoara 41
2. CS Metalul Reşiţa 36
3. FC Olt Slatina 33
4.Unirea Tărlungeni 30
5. CS Mioveni 29
6.FC Olimpia Satu Mare 25
7. CSM Râmnicu Vâlcea 21
8. FC Caransebeş 20
9. AFC Fortuna 18
10.FC Bihor Oradea 16
11.Şoimii Pâncota 15
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PreLiminariiLe euro 2016: romÂnia- insuLeLe feroe, Duminică ora 19

Gardoş, titular cu “pescarii” din Feroe

românia și insulele Feroe se vor
întâlni duminică (ora 19.00,
TVr 1), pe stadionul ”ilie

oană” din Ploiești, în Grupa F de ca-
lificare la Campionatul european din
2016. iar sătmăreanul nostru, Florin
Gardoş, e anunţat titular de selecţio-
nerul Puiu iordănescu.

fostul internațional jean vlă-
doiu a făcut o declarație surprinzătoare,
susținând că ”românia nu este foarte
mult peste insulele feroe”. afirmația lui
vlădoiu l-a deranjat pe Dorinel mun-
teanu, liderul selecțiilor la reprezentativa
tricoloră. ”Dacă am ajuns să comparăm
insulele feroe cu românia, înseamnă că
nu gândim normal! sunt convins că
selecționerul a reușit să motiveze bine
echipa și nu vom avea probleme. româ-
nia e pe primul loc în grupă, nu grecia,
și cred că vom câștiga”, a spus, la Dolce
sport, Dorinel munteanu, care este în
prezent antrenorul echipei astra giur-
giu. veste bună pentru selecționerul an-
ghel iordănescu. căpitanul răzvan raț
(33 de ani, 102 selecții) s-a recuperat

după întinderea musculară suferită săp-
tămâna trecută la PaoK salonic și a in-
trat în programul de pregătire al echipei
naționale. fundașul stânga era ultimul
tricolor incert din lista jucătorilor veniți
la reunire cu probleme medicale (torje
– miozită, sânmărtean – răcit, Prepeliță

– contuzie, Dragoș grigore – lovitură
puternică la coastă, Bicfalvi probleme e
musculare). De remarcat că din lot face
parte şi claudiu Bumba , jucătorul cres-
cut de atletic 94 satu mare fiind la
prima selecţie la un meci oficial al na-
ţionalei şi n-ar fi exclus să-l vedem şi pe

el titular în bandă!
echipa probabilă a româ-

niei: Pantilimon – Papp, chiricheș,
gardoș, raț – Pintilii, sânmărtean –
Bumba, chipciu, maxim – Keșeru

meciul românia – feroe se
dispută duminică, ora 19:00, pe stadio-

nul ”ilie oană” din Ploiești, în prelimi-
nariile euro 2016 şi va fi transmis de
tvr1.

Clasamentul grupei F
1.romÂnia 4 3 1 0 6-1 10
2.irlanda de n. 4 3 0 1 6-3 9
3.ungaria 4 2 1 1 4-3 7
4.finlanda 4 1 1 2 4-5 4
5.feroe 4 1 0 3 2-6 3
6.grecia 4 0 1 3 1-5 1

Programul meciurilor din acest
week-end de la Digisport

Azi
ora 17:00 Kazahstan – islanda, în direct
la Digi sport 2
ora 19:00 croația – norvegia, în direct
la Digi sport 1 cehia – Letonia, în di-
rect la Digi sport 2 israel – Țara galilor,
în direct la Digi sport 3
ora 21:45 olanda – turcia, în direct la
Digi sport 1 Bulgaria – italia, în direct
la Digi sport 2 Belgia-cipru, în direct
la Digi sport 3
Duminică
ora 19:00 irlanda de nord – finlanda,
în direct la Digi sport 1, georgia – ger-
mania, în direct la Digi sport 2
ora 21:45 ungaria – grecia, în direct la
Digi sport 1 Portugalia – serbia, în di-
rect la Digi sport 2

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

Florin Mureşan

Poate cel mai interesant și
echilibrat sezon al Ligii naționale de
baschet feminin își începe în acest
week-end faza semifinalelor. După 6
luni de lupte grele pentru poziționare,
un astfel de sezon nici nu putea să ne
ofere alte dispute decât cele care
reprezintă reeditarea finalei din sezonul
trecut (csm târgoviște – univ. vasile
goldiș icim arad) pe de o parte, re-
spectiv reeditarea finalei cupei
româniei de acum nici o lună (sepsi
sic sfântu gheorghe – csu alba
iulia) pe de altă parte. așadar, două serii
care se vor decide după sistemul ”cel mai
bun din trei meciuri” și ale căror rezul-
tate nu pot fi anticipate nici de cei mai
experimentați bookmakeri  ai agențiilor
de pariuri. De ce? În primul rând pen-
tru că  în sezonul regulat cele patru
formații s-au bătut între ele într-un
mod absolut fantastic, din cele 12 meci-
uri directe doar 3 încheindu-se cu vic-
toriile gazdelor. e clar deci că, cel puțin
din acest punct de vedere, avantajul
terenului propriu nu pare să aibă un
aport decisiv, cu toate că aportul pub-
licului, măcar în privința întâlnirii din-
tre sepsi si csu alba iulia, nu poate fi
neglijat. În al doilea rând, se vor afla față
în față patru antrenori extrem de

valoroși, fiecare excelând în cel puțin
câte un capitol al joculu. Bosniacul
zoran mikes, aflat la cârma proaspetei
câștigătoare a cupei româniei, este un
tactician desăvîrșit care a reușit cu o
rotație scurtă să își pună echipa în pole-
position și în lupta pentru titlu după ce
a caștigat sezonul regulat. În fața sa se va
afla, antrenând pe csu alba iulia, sâr-
bul miroslav Popov, poate cel mai
muncitor tehnician din cei patru, capa-
bil iată ca dintr-un lot fără mari
indivudualități să construiască o echipă
ce a disputat până acum două finale se-
zonul acesta, în Liga europei centrale,
respectiv în cupa româniei. singurul
tehnician român prezent în careul de
ași, Dan fleșeriu (csm târgoviște)
vine din postura de campion en-titre,
are o mare experiență în a manageria
serii de play-off în ultimii ani și a
demonstrat nu o dată că e capabil să
câștige în fața oricărui adversar. În fine,
portughezul jose araujo are deja un
trofeu sezonul acesta, univ. vasile
goldiș icim arad cîștigând pentru a
treia oară Liga europei centrale și este
un extraordinar de bun motivator,
reușind sa-și capaciteze jucătoarele să
dea mai mult de 100%  în meciurile
cheie. În al treilea rând, avem absențe

importante, cel puțin la csm
târgoviște (Whittington si Watson) și
csu alba iulia (uiuiu) și rămâne de
văzut cum vor fi suplinite absentele
într-o serie de potențial trei partide.
iar ca telespectatori sătmăreani îi vom
ţine pumnii „unicului căpitan” de la
csm , andreea orosz antrenorului
adoptat de satu mare, Dan fleşeriu
ambii acum la târgovişte. sau
conducătorului de joc de la sePsi, an-
nemarie Părău, rămasă definitiv în in-
imile iubitorilor de baschet din satu
mare după cele două sezoane petrecute
la csm! Din păcate, din postura su-
porterului sătmărean privat în acest
sezon de orice legătură cu baschetul de
performanță din cauza evoluției cata-
strofale a csm-ului nostru, nu ne
rămâne decât să urmărim disputele de
la distanță, asta și grație acordului de
ultimă oră dintre federația română de
Baschet și Dolce sport, postul de tele-
viziune cumpărând drepturile de trans-
misie pentru semifinalele si finalele
campionatului.

Programul partidelor de
duminică, la Dolcesport:
- sepsi sf. gheorghe -csu alba iulia-
18.15
- csm târgovişte- icim arad - 20.00

Baschet feminin
Patru pentru titlu!
8semifinalele se văd azi  la DoLcesPort voleibalistele de la csm

satu mare îşi continuă aventura de a
încerca să se salveze de la retrogradare.
Duminică la ora 15.00 şi luni de la
12.00, elevele lui adrian Pricop joacă
la cluj următoarele două partide din
play-out-ul Diviziei a 1.

sperăm să nu fie ultimele,
iar fetele au ca obiectiv cel puţin o vic-
torie din două partide din duelul cu
universitatea, iar, dacă scorul va fi
egal la general, partida decisivă ar
urma să se joace la satu mare, în faţa
propriilor suporteri. cu junioare
ambiţioase şi fără străine în lot,
csm-ul vrea să rămână în prima di-
vizie.

Delegaţia sătmăreană va

pleca în această dimineaţă spre cluj,
iar atmosfera la echipă este una
extraordinară, din ceea ce ne-a de-
clarat antrenorul Pricop. “să dea
Domnul să câştigăm cel puţin un
meci şi să aducem meciul decisiv pe
teren propriu. fetele sunt foarte mo-
tivate şi îşi doresc să rămână în prima
ligă. spun că u cluj nu este cu nimic
peste noi, deşi are câteva jucătoare
foarte experimentate“, a spus adi Pri-
cop.

fetele care vor încerca să dea
totul la cluj: Beata vaida, adriana
matei, natalia Preda, angelica
Podină, alexandra mişca, alexandra
molnar, Daiana adamcsik, andreea
maxim şi Daniela Dobre. 

voLei: u cLuj - csm, În PLay-out
Obiectiv: victoria!

handbaliştii de la csm satu
mare au un parcurs excelent în returul
Diviziei a. În seria B au urcat pe locul
doi, iar elevii lui nicolae istrate vor să
bifeze un nou succes în deplasarea de la
sighişoara, în etapa a 20-a. astăzi, de la
ora 17.00, csm-ul joacă la hcm din
sighişoara, locul 11 cele două echipe
fiind despărţite în clasament de 29 de
puncte. teoretic un meci la îndemâna
oaspeţilor, care doresc să lege linia vic-
toriilor. Partida va fi arbitrată de un
cuplu din argeş, m. Brebu şi B. ciobea.
Delegaţia sătmăreană, cu lotul complet
va porni în această dimineaţă spre
sighişoara, urmând ca după meci să se

întoarcă, sperăm cu toate cele trei
puncte în valiză. Programul etapei:
Sâmbătă
Potaissa ii turda – hc reşiţa 36-46
academia minaur – u cluj
hcm făgăraş – rom cri Braşov

Poli ii timişoara – naţional
sighişoara
unit alba iulia – csm oradea
hcm sighişoara – csm satu mare
Duminică
hc sibiu – u craiova

hanDBaL: hcm sighiŞoara – csm satu mare, azi, ora 17.00
Meci de 2 solist

vineri după amiază a  în-
ceput în arena de Baschet din
Bucureşti turneul de evitarea
retrogradării din Liga naţională.

În primul meci rapid
Bucureşti a învins csm oradea cu
55-41. În al doilea meci al zilei
csm satu mare a întâlnit scm
craiova.

csm satu mare a strâns
rândurile după un final de sezon
regulat catastrofal. După un prim
sfert cedat pe final, 11-14 csm  le-
a câştigat pe următoarele trei. vic-
torie cu 70-50 în faţa oltencelor de
la  scm craiova şi o gură de oxigen
luată pentru evitarea catastrofei.
adică a retrogradării din LnBf .

eniko Laza a marcat 12
puncte dar a ieşit la începutul sfer-
tului patru cu cinci greşeli person-
ale.ferenczi-14,   Pricop-12 ,

Levington-15, szmutku- 3  ,
moraru-8, voica-4   manta-2    au
marcat punctele csm-ului. Şi aşa
ne-a mai venit inima la loc... csm
are nevoie de o victorie azi cu rapid
pentru a fi sigură că rămâne şi în se-
zonul viitor în LnBf.

De la scm craiova,
sătmăreanca adina Pop a marcat
3puncte în vreme ce sârboaica mar-
jia radovic , până-n iarnă legitimată
la  csm satu mare a reuşit 12
puncte.

sâmbătă se vor disputa
meciurile scm craiova- csm
oradea de la ora 15,30 şi rapid-
csm satu mare de la 17,45 iar
duminică în ultima etapă, csm
oradea- csm satu mare, ora 12 şi
scm craiova-rapid de la ora
14,15.

Daniel Chiorean

Baschet feminin:
csm satu mare- scm craiova 70-50

Un prim pas spre evitarea
retrogradării!!!



ANUNŢURI DE MEDIU

l SC C&G ASSET ARCHITECTURE
SRL in calitate de titular anunta publicul in-
teresat asupra declansarii etapei de incadrare,
conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii
avizului de mediu pentru: PUZ zona de
locuit-locuinte cu 1-2 apartamente in
mun.Satu Mare, str.Toamnei, nr.33. Prima ver-
siune a planului poate fi consultata la sediul tit-
ularului din Paulesti, str.Petofi Sandor, nr.6 in
zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-15.00 si la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8B in zilele
de luni-vineri intre orele 8-16, din data de
24.03.2015. Publicul interesat poate trans-
mite, in scris, comentarii si sugestii, pana la
data de 13.04.2015, la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului din Satu Mare, str.Mireca
cel Batran, nr.8B, cod 440012, fax 0261-
733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro

OFERTE DE SERVICIU  

l SC angajeaza in Satu Mare electricieni si
instalatori pentru lucrari de mentenanta in
spatii comerciale. 
Oferim conditii avantajoase. Detalii la
0740952107 sau CV la 
l Caut coafeza, frizer, manichiurista pentru
salon. 0744126848
l Agentie de Pariuri Sportive Angajeaza
personal 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., per-
mis 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 par-
tener de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără
obligaţii până la 43 ani, pentru prietenie, căsă-
torie. 0747-832325.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de sapta-
mana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate maximă. 0749-656172, 0734-
625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern
şi extern, la cele mai bune preţuri. Telefon
(non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania
la destinaţie. Execut tractări în şi din străină-
tate. Tel. 0740-613338.

PRESTĂRI SERVICII

l Fac masaj si menaj la familie mai in
varsta. tel.0745416027, 0743989352
l Forez puturi de apa la preturi nego-
ciabile, in orice tip de teren. Informatii te-
lefon.0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri,
majorate la pret corect. Bonusuri masina
de facut bule de sapun, fotografii magne-
tice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, in-
stalare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-
Fi, curăţire unitate, instalare programe
office etc. La nevoie-deplasare la domici-
liu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full Europa, com-
patibil cu toate aparatele cu harta pentru
maşină mică, camion. Telefon 0740-
774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la
preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule
de săpun, fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Tele-
fon: 0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii
avantajoase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni 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 aspira-
tor. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente speciale. Editare video, montaj
video, transpunere casete VHS, miniDV,
Hi8 pe DVD. Experienţă mare în dome-
niu la cele mai mici preţuri!!! Telefon
0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C,
D. Profesionalism, preţ avantajos. Maşini
ultimul tip. Telefoane  0744-238243,
0361-421142, 0744-590033, 0753-
105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade,
copertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domi-
ciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în in-
stalaţii 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 im-
portante din viaţa dumneavoastră, vă ofe-
rim filmări şi fotografii pentru nunţi,
botezuri şi alte evenimente, cu aparatură
profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. Telefon:
0744-804981. 
l Executăm finisări interioare, de la A -
Z. Telefon 0747-930721.
l Executăm izolaţii polistiren case-blo-
curi. Telefon 0740-284161.
l Independent execut lucrări de amena-
jări interioare şi exterioare: vopsit, gresiat,
zugrăveli, faianţări, parchetat, la preţuri
negociabile. Telefon 0740-511800, 0361-
418079.
l Executăm reţele de calculatoare şi te-
lefonie + depanări calculatoare, configu-
rare internet, rutere, 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 nego-
ciabil. Tel 0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu docu-
mentatie si autorizatie de constructie, mediu,
pompieri, pentru o fabrica de procesare a le-
gumelor si fructelor. Tel 0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan 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 des-
chidere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren constructii, se-
micentral(parcelabil) in Carei, 650 eur/aria(
si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Careiu-
lui 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada
Victoriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are
apa-canalizare, curent electric, foisor, wc, ma-
gazie pentru unelte si parcare betonata.
0725915007
l Vand 7 Ari teren cu cabana din lemn,
gratar , gril impresmuit cu gard din sarma pe
str. Amatului  dupa  targul auto. Tel. inf.
0745789043.
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan, zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o casa
mica de vacanta. Terenul are 25m front. Pret
18.000 euro negociabil. 0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24 ari,
parcelabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic, su-
prafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul
principal, 5.500 euro, negociabil. Telefon:
0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan
10 ari cu cabana, fantana, pomi fructiferi,
pret 5100 euro negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa
mica de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret
16000 euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe
strada Victoriei, pret 8.000 de euro, tel
0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan in zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel:
0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona
industrială, 68 ari pe str. Careiului. Telefon
0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ
Pescarilor - 7.000 euro.  0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300
euro/ar, parcelabil, 52 m front; 50 ari prima
parcelă după case, 300 euro/ar, parcelat, pe
Lucian Blaga; 4,7 ha Păuleşti, parcelabil, 100
m curent, 400 m gaz, la 200 euro/ar. Telefon
0749-042446.
l Vând 1,12 ha teren intravilan cu docu-
mentaţie pe măsura 121. Telefon 0745-
855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str.
Odoreului, cu utilităţi. 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  
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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.

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 pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale
de productie , ateliere , depozite , sopron
, etc ) cu  suprafata construita  totala de
2.563 mp si teren aferent pe Str. Careiului
nr 160 la pretul de 125.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere ,
depozite , sopron , etc) cu suprafata totala
construita de 1.652 mp si teren aferent in lo-
calitatea Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc  Andandino Land  Srl in
suprafata de 628,24 mp si teren aferent
1.348 mp la pretul de 142.764 euro

Case si Apartamente

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

Terenuri

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

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

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

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

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

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MA-
GIRUS SM 14 DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL
SM 04 WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15
DIU 18.800 lei
4 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

SC CONTI EUROIL SRL
Televizor 152.32 lei
Mf newyork saltea 534,24 lei
Mf somiera 277.34 lei
Laptop 337.54 lei

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichi-
datorului judiciar din  str. Constantin
Brâncoveanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare,
in data de 03.04.2015 SC ERGOLEMN
S.A 08:00, SC FOX COM SRL 08:30,
SC NETTUNO SRL 09:00 am,SC DO-
MINIUM SRL 09.00 am,  SC LORD
LAND SRL  09.30 am, S.C. AGRO-
MEC PĂULEŞTI S.A 10:00 a.m., SC
NIVA IMPEX S.R.L 10:30 a.m., , SC
MIDICONS SRL 11:30 pm, SC DO-
MARIS COM SRL 12:00 p.m , SC  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, SC
SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în cali-
tate de lichidator judiciar scoate la vanzare
prin licitatie publica bunurile debitoarei
SC PANNATEK SRL in data de
03.04.2015 ora 11:00 lista bunurilor
mobile si imobile se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii
si vanzari bunuri

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

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

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL în calitate de lichidator judiciar scoate
la vanzare prin licitatie publica bunurile de-
bitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati,
prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca
Krone 1 bucata prêt de pornire 4.900 euro,
, licitatia se va organiza in data de
03.04.2015  la ora 9:00 am, si va avea loc in
localitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare

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

Parcele de vanzare in suprafata de 600
mp, in zona Lucian Blaga nr 249. Pret in-
formativ 800 - 1000 euro/ar negociabil.
Tel 0744162033

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

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

l Vand Garsoniera pe strada arinului. 7000
euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termo-
pane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon
0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort
sporit, casuta alcatuita din camera bucatarie
baie (apa, curent) situata langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere Micro 17,
aranjat, gol, imediat ocupabil, Belsugului,
et.4, cu acoperis. Tel 0740.634.814
l Vând apartament 2 camere, Micro 15 str.
Oituz, preţ 19.500 euro.Tel. 0720.031.047  
l Vand apartament 2 camere, semideco-
mandat 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 apro-
piere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro nego-
ciabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din ca-
ramida, 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 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în supra-
faţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semi-
decomandat, din cărămidă, zona Piaţa
Someş. Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, 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 minute de P-ţa Someş şi Spitalul jude-
ţean, accept şi Programul “Prima Casă”, fără
intermediari. Informaţii telefon 0757-
349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro
14, Aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj
IV, acoperiş izolat, finisat, centrală termică,
geamuri termopan. 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,uti-
lat.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
Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 balcoane
mari, beci, parcare, gol, imediat ocupabil.
Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa scoala
si gradinita, reabilitat termic, imbunatatiri, b-
dul Muncii, Micro 16, 0758623443
l Vand apartament 3 camere, etaj 10, Mal
Stang Somes, bLT3, ap.41. Telefon
0742630314
l Vand apartament 3 camere in micro 17
etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in casa,3
camere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol,
gradina 2 ari jumătate zona Strandului
65.000 euro. Tel. 0742.763.592
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic, ac-
cept prima casa. Tel 0758623443

l Vând apartament 3 camere pe drumul
Careiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 balcoane
mari,beci nefinisat.Tel : 0361.805.409 sau
0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Tele-
fon: 0740-477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si
garaj,pe aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14
Mai.Pret:28000 Euro.Tel:
0770.191.459,0721.475.767
l Vand apartament de 100 mp in casa 3
camere + bucatarie + 2 camere demisol, garaj,
gradina 2 ari jumatate, zona Strandului
70.000 euro neg.  Tel:0742.763.592
l Vând apartament 3 camere etaj 2, Micro
17+garaj. Tel.0770314263, 0753763139

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3, Car-
pati 2, garaj mare sub bloc, pret 49500 euro.
Tel.0746149882, 0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lalelei
et.6(din 8) partial mobilat,termopane,cen-
trala 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 Ti-
misoara in zona centrala 100mp, cu aparta-
ment sau casa in Satu Mare. Accept Variante.
0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Accept
intermediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-
352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa duplex moderna cu toate uti-
litatile, gradina, garaj, bucatarie vara in 14
mai. 0722612033
l Vand casa  tip villa situata intro zona lin-
istita,constructie noua,teren,gradina,helesteu
pesti etc.sau schimb cu spatiu comercial.Val-
oarea 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
negociabil.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, te-
lefon 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 negocia-
bil negociabil sau jumatate din proprietate
41.500 euro negociabil. 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, bucătă-
rie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari teren.
0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilită-
ţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două
solarii - 900 mp, acoperit. 0745-855032
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară 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 Do-
rolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de
oraş, în zona de vile, cu utilităţi: o casă de lo-
cuit nouă, cu mansardă, jos living, bucătărie,
baie, o terasă mare, sus două camere, două
balcoane, cu 5 ari teren, la 36.000 euro; legat
de aceasta, o cabană din lemn cu mansardă,
blacon jos şi zidită în interior, cămară de
lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren la 21.000
euro şi legat de acesta, 12 ari loc de casă cu 33
m front sau 2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550
euro/arie, toate împreună sau pe bucăţi sau la
schimb cu apartament sau alte variante. Tele-
fon 0745-049715.

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV,
luxos. Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in Carei.
Telefon: 0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, eta-
jul 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 decoman-
date, 37 mp, et. IV, renovat complet cu multe
inbunatatiri, 17.600 euro. Telefon:
0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în
Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotările în Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 0746476885.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, 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,
suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. 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. Re-
laţii la telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, amplasata
pe o gradina in mijlovul satului cu livada. Pre-
tul mai ieftin cu 30-40%. Tel 0261.871.558
l Vand teren aproape de Satu Mare, pret
negociabil. Tel 0770912484, 0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra
nr.312,aproximativ 9 ari total.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 utilitatiile in casa,anexe gospodaresti
plus inca o cladire cu 3 incaperi pentru
atelier,15 ari teren.Tel: 0740.317.642 
l De vanzare casa in centrul comunei Apa
cu 3 camere,utilitati si 16 ari de teren Urgent
pret 15.000 euro negociabil. 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.

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 urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon 0755-
279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demola-
bilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Ber-
veni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în Cion-
cheşti, la 300 de metri de drumul principal.
Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Renault Megan Cabrio 2004,ben-
zina motor 2L,Pret 3700 euro Tel
:0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bascu-
labila,din 1999 in stare foarte buna. Tel :
0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro 4.Re-
cent 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, ca-
pacitate 1600cmc, in buna stare de func-
tionare, sau piese de schimb, pret 600 de
euro. Informatii telefon.0745048241,
0752029511
l Vand autoutilitara Iveco si Ford, nein-
matriculate, de 3-7 persoane, 3,5 tone, platou
fix si mobil, cu roti duble.Telefon:
0744897711
l Vand Renault megan cabrio motor 2L
benzina an fabricatie 2004 Pret 3900 euro Tel
: 0742.763.592 
l Vand Iveco si Ford 3-7 persoane, 3,5
tonne, platou fix si rabatabil, roti duble. Te-
lefon: 0744897711
l Vand Ford Galaxy diesel, recent adus în
ţară, climatronic etc.Tel. 0744.792.284  
l Vand VW Polo 1,4 MPI an 2001 clima-
tronic, incălzire în scaune,euro 4 ,recent adus
in tară Tel 0744.792.284
l Vand Ford Fiesta 1,8 Diesel, autoutili-
tara, 2 locuri, neinmatriculat din 1995, 550
euro. Telefon: 0744897711
l Vand bascula si platforma fixa, IVECO
si FORD, neinmatriculate, 3,5 tone, roti
duble, 7-3 locuri, din 2005 si 1999. Telefon:
0744897711
l Vand bascula IVECO 7 locuri 2004,
Ford Transit 3 locuri, 1999, platforma fixa.
Telefon: 0744897711
l Vand BMW seria 5 combi diesel din
2003 motor 2000cm,taxa platita si nerecupe-
rata 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, ben-
zina 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,
inmatriculata 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 con-
ditionat, 0773835662
l Vand Renault Megan Cabrio, anul 2004,
120.000km motor 2l. interior piele
rosu,radio Cd Mp3, genti aluminiu pret:
4900 euro, inmatriculat.Tel: 0742.763.592

PIESE DE MAŞINI

l Vând supapă EGR Mercedes Sprinter
Wahler, Cod: 71071D OE 642140146.Pro-
dusul 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 tripezoi-
dale. 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, acumu-
latori, 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 elec-
trica 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,
Mercedes, 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.
Telefon. 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,
sufragerii, bucatării, mese, scaune preţ avan-
tajos. 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
trestie. 0740079656
l Vand masina cheita si croi accesorii. Tel
0754060699
l Vand coltar bucatarie-hol masa extensi-
bila 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 semicur-
siera, 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
gestanta. Telefon: 0744539315.
l Vand prepelite ouatoare din mai
2014. 0740057073
l Vand porci vietnamezi pentru sacri-
ficat, crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, Interna-
tional, coase, discuri, agricole noi, prese
balotat, semanatori, anvelope tractor,
cabine tractor. Tel: 0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, trac-
toare International, Fiat, Case, putere
50 CP-125 CP, coase, semanatori, pre-
turi acceptabile. Tel. 0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug
+ semanatoare paioase 15 randuri toate
in stare buna de functionare. Tel :
0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre
Ghenci. Telefon: 0757424405.                                                          
l Vând prune în Chereuşa, 1,50 lei,
preţ negociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor David Brown. 0261-
821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel.
0261-824756, 0741-452980.

ÎNCHIRIERI

l Inchiriez salon de infrumusetare
complet dotat pentru coafura+frizerie,
cosmetica, manichiura, pedichiura,
masaj, solar, situat in Piata Titulescu-
Satu Mare. Tel. 0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, com-
plet utilat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera,
bloc nou, semi-mobilat, ultracentral,
pret 150 euro/luna, tel 0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracen-
tral 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 cen-
tral curte interioara,asociatie. Tel.
0742.700.379 sau 0770.592.182 
l Dau in chirie spatiu comercial pe
str.Careiului, 85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj
si beci, 115 euro negociabil. Tel
0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare,
str.Henri Coanda, nr.2 sau Botizului,
nr.24.Tel 0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg ,
0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, cen-
tral, curte interioară, asociaţie. 0770-
592182, 0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată
+ internet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile).
Telefon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru
birouri, activităţi comerciale, depozit,
unei persoane singure. Str. Ioan Slavici
73. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel.
0745-605963.
l Dau în chirie autoturisme, la pre-
ţuri rezonabile. Telefon non stop 0743-
450946.
l Ofer chirie pentru o persoană.
0749-925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpar mobila lucioasa cu flori sau
ornamente Tel : 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gra-
tuit. Telefon: 0744-107564, 0770-
459489.
l Cumpăr pământ agricol minimum
2 ha zona Tăşnad-Cehal, agricol, extra-
vilan. Lenuţa 0742878657
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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 – 64.711 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 si teren 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. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 35.114 euro +
TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 34.315 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 17.238 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 17.153 euro +
TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 24.300 euro + TVA
Apartament 3 camere, 61 mp, Aleea Ipotesti, nr. 9
– 18.630 euro 

Terenuri :
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 66.181 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
Sapata, 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
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P
+ extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate -
3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.295.000 euro + TVA
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214 mp,
depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp si 36
mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu Mare, str.
Alecu Russo, nr. 25/A – 1.119.200 lei + TVA
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str.
Bibliotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în suprafață
utilă de 280,15 mp - 422.000 euro;
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) 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 de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afer-
ent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 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, at-
elier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp,
platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A.
Berinde, nr. 27 – 134.497 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
68.300 euro +TVA

Constructie cu destinatie productiv-administra-
tiva, avand suprafata construita de 274,27 mp +
teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situate
in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu Mare
- 60.010 euro + TVA

Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu, proprietatea SC Esrom Tel SA –
35.624 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, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in su-
prafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului,
nr. 26 – 29.700 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
11.721 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare – 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 El-
egance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Bunuri mobile ( stoc de marfa, utilaje pentru con-
fectii, 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 confec-
tii, auto  ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracam-
inte si incaltaminte) proprietatea Clarisa Com SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kinetoter-
apie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa format din piese auto
Aro, Dacia, Cielo, Oltcit ) proprietatea Autosim -
3.874 euro + TVA
Bunuri mobile ( 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 ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprieatea Novaland
Consulting SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii ) 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 ) proprietatea
Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto, masini de cusut, stoc
marfa  ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) proprietatea
Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
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, com-
bina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo Trad-
ing Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner ) proprietatea Global Job Experience 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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07:00 – Program educativ: „Să vor-
bim în Engleză”, ep. 26
07:30 – Ştiri NV TV
08:00 – Program pentru copii, Car-
tea Cărților, ep. 33
08:30 – Program pentru copii: „Eric
Lidel” 
09:00 – Lumea Copiilor
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)     
12:00 – Săptămâna Sportivă (re-
luare)     
13:00 – Şedinţa Consiliului local
Satu Mare (reluare)     
14:00 –Viaţa la ţară (reluare)      
15:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)      
16:00 – Muzică şi voie bună (re-
luare)     
18:00 – Film serial: „Teatrul de pe

strada 7”, ep. 15
18:30 – Marile Oraşe, ep. „Roma”
19:00 – Dialoguri cu Valeriu Ioan –
documentar „Medjugorje”
20:00 – NVdem TV!
21:00 – Box Office 
21:30 – Music News
22:00 – Film artistic: „Ccălătorie în
viitor”
23:40 – Film artistic: „Alegerea”
00:00 – Box Office
00:30 – Film artistic: „Întoarcerea”
01:30 – Music News 
02:00 – NVdem TV!  (reluare)
03:00 – Film românesc: „Umilinţa”
04:30 – Film artistic: „Secrete As-
cunse”
05:30 – Box Office
06:00 – Teleshopping I

RecomandareSâmbătă

Televiziunea 
care te respectă!

Ora 22.45 - În sexcursie

Recomandare

06:00 – Teleshopping   
07:00 – Dialoguri cu Valeriu Ioan –
documentar „Medjugorje” (reluare )
08:00 – Lumea Copiilor (reluare )
09:00 – Program pentru copii: „Cafe-
neaua cu poveşti”, ep. 4
09:30 – Program educativ: „Să vor-
bim în Engleză”, ep. 27
10:00 – Slujba Religioasă
12:30 – Documentar „Romanii –
scrisoarea care a schimbat lumea”, ep.
1
12:40 – Documentar: „Zidurile de
aducere aminte”
13:00 – Viaţa la ţară 
14:00 – NVdem TV! (reluare )
15:00 – Documentar: „Maria Prean”
16:00 – Muzică de petrecere 
16:30 – La vârsta noastră...

17:00 – Glasul Bisericii 
18:00 – Caleidoscop din Oaş 
19:00 – Box Office 
19:30 – Marile Oraşe, ep. „Roma”
20:00 – Ştiri NV TV 
20:40 – Actualitatea Careiană 
21:40 – La izvor de cânt şi dor (re-
luare )
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office 
00:10 – Film artistic: “Întoarcerea”
02:20 – Film artistic: „Artistul”
04:00 – NVdem TV! (reluare)  
05:00 – Documentar: „Maria Prean”
06:00 – Film serial: „Teatrul de pe
strada 7”, ep. 15
06:30 – Documentar: „Zidurile de
aducere aminte”
06:50 – ENERGYsport 

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 În grădina Danei
07:30 Prietenie cu
năbădăi 08:00 Back
Street 09:30 Maşini,
teste şi verdicte 10:00

Zon@ 10:30 Europa mea 11:10 O
dată’n viaţă 12:20 O dată’n viaţă
13:30 Impact global 14:00 Telejurnal
14:30 Mărturii pentru viitor 15:00
Ora regelui 16:00 Dosar România
17:00 Balul vienez, a X-a ediţie 17:30
Curaj la feminin 17:45 Istorii de
buzunar 18:00 Exclusiv în România
18:50 Teleenciclopedia 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:00 Gala
Umorului 22:00 Eurovision-Drumul
spre Viena 22:30 Profesioniştii... cu
Eugenia Vodă 23:30 Love Ranch
00:00 Nocturne 01:05 Serenadă la
New York 02:45 Andografia zilei

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplă
doctore ? 11:00
Primăvara bobocilor

13:00 Ştirile Pro Tv 13:30 Toate
pânzele sus! 14:45 Slappy şi
ştrengarii 16:15 Românii au talent
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Ferma
vedetelor 22:30 Transfer de
identitate 01:15 România, te iubesc!
02:00 Apropo Tv 03:00 Avocatul
din limuzină

09:00 Black Beauty
10:00 Next Star
13:00 Observator
14:00 Mireasă

pentru fiul meu 16:00 Observator
17:00 Mireasă pentru fiul meu

19:00 Observator 20:00 Star News
20:30 Te cunosc de undeva 01:00
Ora de varf 3 02:45 Observator
03:30 Observator special 04:00
Acces direct 06:00 Observator

07:00 Teleshopping
07:30 ...Mama ei de
tranziţie!?! 09:30
Teleshopping 10:00
Jurnalul STV Junior

10:30 Click! Poftă bună! 11:00
Adevăruri ascunse 13:00 Curat,
Murdar 14:00 Nunţi de poveste
16:00 Schimb de mame 18:00 Focus
19:00 Râzi şi câştigi 19:30 Cireaşa de
pe tort 20:30 Batman - Inceputuri
23:00 Experiment periculos 01:00
Vreau să divorţez 02:00 Cireaşa de
pe tort 03:00 Constantin 60

07:30 Pastila de râs
08:30 Suleyman
Magnificul 10:30 Te
vreau lângă mine
12:00 Arena

bucătarilor 12:30 Știrile Kanal D
13:45 Supermodels by Cătălin
Botezatu 16:00 Te vreau lângă mine
18:45 Știrea zilei 19:00 Știrile Kanal
D 20:00 Asta-i România! 21:30
Noră pentru Leana 23:30 Știrile
Kanal D 01:30 Știrile Kanal D
02:45 Trădarea 04:45 Pastila de râs
05:15 Teo Show

07:00 Tânăr şi
Neliniştit 07:45
Las Bravo 09:15
Trandafirul negru

10:30 Puterea destinului 11:30

Îngeri păzitori 14:00 Inger salbatic
16:00 Dezvaluiri din lumea
telenovelelor 17:00 Las Bravo 18:00
Regina inimilor 20:00 Îngeri
păzitori 22:00 Dragoste de viaţă
23:00 Teen Mom 00:00 Iubire ca în
filme 01:00 Doamne de poveste
02:00 Acasă în bucătărie 03:00 Iubire
ca în filme

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

11:00 Ora exactă în sport 13:00 Ştiri
Sport.ro 14:00 Pimp my ride. Cel mai
tare din parcare! 15:00 Ştiri Sport.ro
15:05 Râzi de toţi banii! 16:00 Ora
exactă în sport 18:00 Ştiri Sport.ro
18:30 Ora exactă în sport 19:00
Marea Ţăcăneală 20:00 Spărgătorii
de râs 21:00 Ştiri Sport.ro 21:10
Local Kombat Terminatorii: Daniel
Ghiţă - Hesdy Gerges, Badr Hari -
Gokhan Saki 23:00 Punk'd 01:00
Wrestling SMACK

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

diverse lucruri? 10:00 Războiul
depozitelor – Canada 10:30
Războiul depozitelor – Canada
11:00 Comoara din container 11:30
Comoara din container 12:00 Troy
13:00 Cei trei magicieni 14:00
Nerecomandat celor slabi de inimă
15:00 Vânătorii de mituri 16:00
Curs de coliziuni 16:30 Curs de
coliziuni 17:00 Man vs Expert 18:00
Competiţia supraoamenilor 19:00
Maşini pe alese 20:00 Maşini
nervoase 21:00 Maşini nervoase
22:00 Goana după aur 23:00 Un
oraș la capătul pământului 00:00
Mumii extraterestre 

07:00 Vreau să fiu sănătos
07:30 Universul credinţei
08:20 Simbolica 08:30
Universul credinţei 09:30
Pro patria 10:00 În

grădina Danei 10:35 Viaţa satului
11:50 Minutul de agricultură 12:00
Viaţa satului 13:00 Foc încrucişat 14:00
Telejurnal 14:30 Adevăruri despre
trecut 15:00 Curaj la feminin 15:35
Tezaur folcloric 17:00 Gala Umorului
18:00 Lozul cel mare 18:30 Studio
fotbal 18:55 Preliminariile Euro 2016-
Franta 21:00 Studio fotbal 21:15
Telejurnal 22:00 Starea naţiei 23:00
Garantat 100% 23:55 Andografia zilei
01:30 Anchetele comisarului Antonescu 

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 După 20 de ani
11:00 Slappy şi
ştrengarii 13:00 Ştirile
Pro Tv 13:05 Apropo

Tv 14:00 Pasiune neîmblânzită 16:00
Salonul de frumuseţe 18:00 România, te
iubesc! 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Sahara
22:45 În SEXcursie 00:15 Primăvara
bobocilor 02:00 Ferma vedetelor 04:30
Transfer de identitate 

09:00 Lassie 09:30 Te
cunosc de undeva 13:00
Observator 13:45
Karate Kid III 16:00

Observator 16:15 SuperBingo
Metropolis 19:00 Observator 20:00 Star
News 20:30 Next Star 23:15 Ghost
Rider: Demonul răzbunării 3D 00:00
Hell’s Kitchen – Iadul Bucătarilor 02:30
Dragoste de mamă 04:15 Black Beauty
05:15 Ciocanitoarea Woody 06:00
Observator

07:00 Teleshopping
07:30 Trăsniţi din
NATO 08:45 Casa:
construcţie şi design

09:20 Teleshopping 10:00 Sănătate cu
Stil 10:30 Secrete de stil 11:00 Levintza
prezintă 11:30 Amintiri din viitor 12:30
Playtech 13:00 Mondenii 13:30
Declaraţie de dragoste 16:00 Cronica
cârcotaşilor 18:00 Focus 19:00 Râzi şi
câştigi 19:30 Cireaşa de pe tort 20:30
Schimb de mame 22:30 Constantin 60
23:30 Nunţi de poveste 01:00
Undercover: Misiune la sud de Dunăre
02:30 Batman – Inceputuri 04:00
Experiment periculos

07:30 Arena
bucătarilor 08:30
Suleyman Magnificul
10:30 Gordy 12:30
Știrile Kanal D 13:45

WOWBiz 15:00 Imperiul: Nero 17:00
Asta-i România! 18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 20:00 Ochii din
umbră 21:30 D-Paparazzi 23:00 Știrea

zilei 23:15 Știrile Kanal D 00:30 Gordy
02:30 Asta-i România! 04:00 Noră
pentru Leana 

07:45 Las Bravo
09:15 Regina
inimilor 11:30
Îngeri păzitori

14:00 Inger salbatic 16:00 Dezvaluiri
din lumea telenovelelor 17:00 Las
Bravo 18:00 Regina inimilor 20:00
Îngeri păzitori 22:00 Dragoste de viaţă
23:00 Teen Mom 00:00 Iubire ca în
filme 01:00 Doamne de poveste 02:00
Acasă în bucătărie 04:00 Iubire ca în
filme

07:40 Raiul e aievea
09:40 Bolt 10:55
Blue Jasmine 12:35
Regatul de gheaţă

14:20 Un braț de milioane 16:25

Crăciun fericit 17:50 Ofertă irezistibilă
20:00 RoboCop 22:00 Machete:
Ucigaş meseriaş 23:50 Knick 01:40
Emigrantul 04:40 Anul dragonului
06:00 Gaşca nebună

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

în sport 13:00 Ştiri Sport.ro 14:00
Pimp my ride. Cel mai tare din parcare!
15:00 Ştiri Sport.ro 15:05 Râzi de toţi
banii! 16:00 Ora exactă în sport 18:00
Ştiri Sport.ro 18:30 Ora exactă în sport
19:00 Marea Ţăcăneală 20:00
Spărgătorii de râs21:00 Ştiri Sport.ro
21:10 Local Kombat Cluj – Napoca
23:00 Punk'd 00:00 Ştiri Sport.ro 00:30
Wrestling WWE NXT Next
Generation 01:30 Fight Night: Venin
în Severin

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

diverse lucruri? 10:00 Supremaţia
maşinilor 11:00 Licitaţia de
containere 11:30 Licitaţia de
containere 12:00 Vânătorii de
licitaţii 12:30 Vânătorii de licitaţii
13:00 Bagaje la licitaţie 13:30 Bagaje
la licitaţie 14:00 Investiţii imobiliare
14:30 Investiţii imobiliare 15:00
Alaska 16:00 Căsuţe în copaci 17:00
Camioane în Australia 18:00 Viaţa
la capătul lumii 19:00 Alaska 20:00
Căutătorii de aur din Marea Bering
21:00 Trenuri în Alaska 22:00 Insula
lui Bear Grylls 23:00 Rebeli pe lacul
înghețat 00:00 Alaska 01:00
Indigenii din Alaska 02:00 Maşini
nervoase 04:00 Un oraș la capătul
pământului

Duminică

Ora 20.30 - Curierul 2
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În ultima vreme, şoferii
sătmăreni intră în tot ce le stă în
cale. Un asemenea şofer din
Carei a intrat cu maşina într-o
pompă de benzină, paralizând
activitatea staţiei de carburanţi
timp de aproape o oră. Un
confrate de-al său din Satu Mare
a intrat cu maşina într-un chioşc
de ziare situat în faţa hotelului
Dacia. Nimeni nu şi-a putut da
seama ce-a avut şoferul cu
chioşcul. În mod sigur nu l-a
apucat setea de lectură în ceas de
noapte. Mai interesant este
faptul că nimeni n-a văzut

absolut nimic. Purtătorii de
uniformă au ridicat din umeri,
spunând că n-au cum să găsească
şoferul distrugător. Camerele de
supraveghere din zonă n-au
înregistrat nimic, fiind
îndreptate într-o altă direcţie.
N-au auzit şi n-au văzut nimic
lucrătorii localurilor din
apropiere. Incidentul sau mai
degrabă accidentul n-a fost
observat nici de eventualii
trecători. Sau chiar dacă au văzut
ceva, n-au catadicsit să anunţe
oamenii legii. ăsta da spirit
civic!

Da’ cu chioşcu’ ce-aţi avut?

VREMEA AZi 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 70%  șanse de precipitaţii

Maxima: 14°C         Minima: 5°C

Umiditate: 76% a
a

a

EURO 4,4242

USD 4,0876

100 Forinţi 1,4722

Federalcoop 
Satu Mare 

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

pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.

Un tânăr de doar 21 de ani
din municipiul Satu Mare
a ameninţat ieri că se

aruncă în Someş de pe podul Go-
lescu, supărat fiind că a fost părăsit
de iubită. În cele din urmă, după
îndelungi negocieri cu poliţiştii,
tânărul a fost convins să renunţe la
planul său.

Tânărul a fost observat de o
elevă în jurul orei 12.00, în timp ce se
întorcea de la şcoală şi a anunţat
Poliţia prin 112. La faţa locului s-au
prezentat de urgenţă două echipaje

de poliţie şi un echipaj SMURD, care
l-au găsit pe tânărul Norbert K. stând
pe conducta de lângă podul Golescu.
Poliţiştii au încercat să-l înduplece să
renunţe la intenţia sa, vorbind cu
tânăr în limba maghiară, dar fără
sorţi de izbândă în prima fază.
Tânărul nici măcar nu a vrut să spună
de ce doreşte să se arunce în Someş.
La scurt timp şi-a făcut apariţia şi o
echipă de salvare a Inspectoratului
pentru Situaţii de Urgenţă. 

După circa o jumătate de
oră de negocieri între poliţişti şi
tânărul care ameninţa că se aruncă de
pe pod, în cele acesta din urmă a ac-
ceptat să se ridice şi să revină pe pod
într-o zonă mai sigură. A cerut să fie

sunat un prieten de-al său să vină să-
l ia, lucru făcut de poliţişti, însă din
motive necunoscute prietenul a re-
fuzat să se prezinte. În această
situaţie, tânărul sinucigaş a fost pre-
luat de poliţişti şi transportat la
secţia Psihiatrie a Spitalului judeţean
Satu Mare, unde s-a destăinuit, afir-
mând că a dorit să-şi pună capăt
zilelor deoarece a fost părăsit de iu-
bita lui. 

Demn de remarcat este fap-
tul că exact în urmă cu o lună, pe 27
februarie, o fată de 16 ani s-a aruncat
tot de pe Podul Golescu. Din feri-
cire, tânăra a fost salvată din apele în-
volburate ale Someşului de un pescar
şi un pompier.

Tânăr sătmărean, la un pas 
de a se arunca în Someş
8 A recurs la acest gest deprimat că a fost părăsit de iubită

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

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

Şi-a luat 
concubina 
la pumni

Patrula formată din
poliţist şi jandarm care acţiona
pe raza localităţii Carei a fost
sesizată joi , în jurul orei 11.00,
despre faptul că pe strada Iuliu
Maniu o persoană ar fi fost
bătută. Din cercetările efectuate
a rezultat faptul că un bărbat în
vârstă de 27 de ani,    pe fondul
unor discuţii personale, i-ar fi
aplicat concubinei sale lovituri
cu pumnii la nivelul  feţei. Vic-
tima a fost transportată la uni-
tatea medicală pentru acordarea
îngrijirilor medicale, nefiind
necesară rămânerea sub
supraveghere medicală. În cauză
se efectuează cercetări sub aspec-
tul săvârşirii infracţiunii de lovire
sau alte violenţe, agresorul fiind
cercetat în stare de libertate.

Robert Marcus

Doi conducători auto au
fost grav răniţi în urma unui grav ac-
cident de circulație petrecut ieri în lo-
calitatea Dorolț, chiar lângă sediul
Primăriei în  dreptul trecerii de
pietoni. Din cercetările efectuate de
poliţişti la faţa locului, reiese faptul că
un autoturism Volkswagen Tiguan a
intrat pe contrasens, în depășire pe
trecerea de pietoni, și s-a izbit frontal
de un autoturism Renault, ce venea
regulamentar din sens opus. În urma

impactului, autoturismul Renault a
fost proiectat în șanț.

La fața locului au ajuns atât
echipajele de poliție pentru
măsurători, cât și două ambulanțe
SMURD. În urma accidentului a
rezultat rănirea foarte gravă a am-
bilor conducători auto. Șoferii
implicați în accident au fost testați cu
aparatul etilotest, rezultatul fiind
negativ.

Robert Marcus

FloRin DuRA

GEST. Tânărul a fost convins de poliţişti să renunţe la planul său

Accident grav de circulație
în Dorolț

Un accident soldat cu
rănirea unei persoane s-a produs joi
seara, în jurul orei 20.00, pe DN 19,
în afara localităţii Racşa. Din
cercetările efectuate de poliţişti s-a
stabilit că un negreştean în vârstă de
55 de ani  conducând  autoturismul
marca Audi a intrat în coliziune cu
un atelaj cu tracţiune animală ne-
semnalizat şi neiluminat şi care era

condus neregulamentar de un alt
negreştean în vârstă de 63 de ani. În
urma accidentului a rezultat rănirea
uşoară a conducătorului căruţei şi a
unei femei, în vârstă de 56 de ani,
care se afla în căruţă. În cauze  se
efectuează cercetări sub aspectul
comiterii  infracţiunii de vătămare
corporală din culpă. 

Robert Marcus

Rănit după ce a intrat cu maşina
într-o căruţă
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