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Având în vedere că din ce
în ce mai multe familii
de români pleacă din

țară pentru a munci în străină-
tate și își lasă copiii în grija
altor rude, precum și faptul că,
pe de altă parte, există și familii
care se întorc înapoi cu copii
școlari, se pune problema spri-
jinirii celor mici cu scopul in-
tegrării sau, după caz,
reintegrării lor în sistemul
educațional românesc.

Școala reprezintă
prima formă organizată de co-
lectiv cu care interacționază o
persoană, așadar este nevoie de
atenție sporită, precum și de
măsuri concrete pentru ca in-
cluziunea socială copiilor
proveniți din medii familiale
speciale să fie cît mai eficientă,
atît pentru cei în cauză, cât și
pentru statul român. 

Iar singura autoritate
în măsură să asigure acest pro-
ces este cea guvernamentală.

continuare în pag. 2
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Editorial

Copiii “stranie-
rilor” au nevoie
de ajutor

cotidianul sătmărenilor

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

IOAN RAţIU

revedere

Întâlnirea 
generaţiilor Li-
ceului Teoretic
Negreşti Oaş

Careienii au declarat
război deschis Electrica

pag. 3

Asociaţia română pentru
reciclare rorec, împreună cu
primăria Satu Mare, au inaugurat
ieri cel mai nou centru pentru
colectarea deşeurilor electrice şi
electronice din reţeaua naţională
de Colectare rorec. de acum în-
treaga comunitate din Satu Mare
are acces la un serviciu de colectare
permanent şi gratuit al deşeurilor de

echipamente electrice şi electronice. 
Centrul de colectare lansat

ieri reprezintă cea mai mare locaţie
din reţeaua realizată de Asociaţia
rorec în parteneriat cu autorităţile
locale, la nivel naţional. Centrul din
Satu Mare oferă servicii de colectare
şi preluare a deşeurilor electrice atât
pentru persoane fizice cât şi juridice. 
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Centru regional de colectare a
deşeurilor electrice la Satu Mare
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Consecvenţi principi-
ilor liberale autentice,
Asociaţia I.C. Brătianu,
împreună cu partidul Liberal
reformator, continuatorul
firesc al tradiţiilor liberale,
organizează duminică, 24 mai,
de la ora 13.00 o manifestare
prilejuită aniversarea a 140 de
ani de liberalism. evenimentul
va avea loc la bustul marelui

om politic I.C. Brătianu din
piaţa Libertăţii, care a fost re-
alizat prin eforturile şi
contribuţia Asociaţiei I.C.
Brătianu Satu Mare. Organiza-
torii invită pe toţi sătmărenii
pentru care liberalismul
adevărat nu este doar o
doctrină politică ci şi un mod
gândire şi acţiune, să participe
la această sărbătoare.

Asociaţia Brătianu, 140 de ani
de liberalism

MInISTruL deLegAT penTru dIALOg SOCIAL, LIvIu pOp:

“Vom duce salariul minim
la 1.200 de lei”

LIgA A 2-A: CS MIOvenI- OLIMpIA, AzI OrA 11
Ultima deplasare pentru galben-
albaştrii 

Trei etape au mai rămas de
jucat în actualul sezon de Liga a 2-a.
Iar, din fericire pentru Olimpia au
mai rămas doar două meciuri de dis-
putat, în ideea în care după re-
tragerea celor de la FC Olt,
galben-albaştrii au scăpat de o de-
plasare istovitoare, miercuri la
Slatina. Astfel, meciul de azi de la
Mioveni e ultimul din deplasare pe

care elevii lui Csik îl dispută în actu-
alul sezon...

Chiar dacă meciul nu mai
are niciun fel de importanţă dacă
ţinem cont că se ştie deja promovata
din serie, antrenorul Tibi Csik spune
că echipa a plecat la Mioveni cu
dorinţa revanşei după înfrângerea
ruşinoasă din turul play-off-ului. 

SPORT - pag. 10-11
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSZET
INTERVENŢII CAZANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CliniCA
SFântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 20:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este
Sâmbătă, 23 mai 2015

ziua 143 a anului

Dacă mai rămâi cu doar doi lei,
de unul cumpără o pâine şi de
celalalt o floare de crin. 

(Proverb chinezesc)

Soarele răsare la 5 şi 42 minute,
apune la 21 şi 9 minute. 

Urgenţe stomatologice

Sâmbătă
Ortodox - Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep.
Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa 
Romano – catolic - Sf. Dezideriu,
ep. m.
Greco – catolic – Cuv. ep. m. Mihail.

Duminică
Ortodox - Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc.
Serapion; Sf. Mc. Marciana 
Romano – catolic - † Coborârea
Sf. Duh Ss. Fc. Maria, Ajutorul
Creştinilor; 
Greco – catolic - Duminica 7 după
Paşti. Cuv. Simeon din Muntele
Minunat.

1934 - Faimosul cuplu de
gangsteri americani Bonnie Parker
și Clyde Barrow au fost împușcați
în apropiere de Bienville Parish,
Louisiana, de către poliție.

REPERE ECONOMICE

Ministerul Fondurilor
Europene (MFE) lansează, între
25 mai - 1 iulie, “luna de foc”, pe-
rioada în care autorităţile de
management se vor întâlni zilnic
cu beneficiarii de fonduri eu-
ropene în vederea îmbunătăţirii
proceselor gestionate de către
Organismele Intermediare şi
AM-uri. Potrivit unui comunicat
MFE remis MEDIAFAX, în
“luna de foc” care se va desfăşura
în perioada 25 mai - 1 iulie toate
autorităţile de management din
subordinea Ministerului Fon-
durilor Europene şi-au planificat
întâlniri zilnice cu beneficiarii, la
solicitarea ministrului Marius
Nica.

“Vreau ca AM-urile din
cadrul MFE să acorde o atenţie
deosebită pe tot parcursul unui
an dar, cu precădere, în această

perioadă, întâlnirilor cu benefi-
ciarii. La începutul lui iulie tre-
buie să avem o radiografie clară a
fiecărui domeniu în parte, pen-
tru că îmi doresc să venim în con-
tinuare în sprijinul beneficiarilor,
să optimizăm astfel procedurile
referitoare la evaluare, selecţie,
contractare, implementare, mon-
itorizare şi plată a proiectelor, să
corectăm lucrurile acolo unde
este cazul. Toată luna iunie va fi
destinată dialogului cu beneficia-
rul, atât pentru proiectele din
exerciţiul financiar actual, 2007
– 2013, cât şi pentru următorul,
2014 - 2020”, a declarat Marius
Nica, citat în comunicat.

Aspectele semnalate de
beneficiari în cadrul întâlnirilor
din această perioadă vor fi luate
în considerare pentru
îmbunătăţirea proceselor ges-

tionate de către Organismele In-
termediare şi de către Autori-
tatea de Management aferente
Programului, precizează MFE.
“Trebuie să conştientizăm cu
toţii, oricât de solicitant ar fi, că
anul 2015 este unul foarte im-
portant pentru România. Am
stabilit la ultima întrevedere cu
doamna comisar Corina Creţu
că autorităţile române trebuie să
întreprindă toate demersurile
necesare pentru ca Programul
Operaţional Infrastructură Mare
să fie aprobat la Bruxelles în luna
iunie. În cadrul aceleiaşi luni,
dorim să transmitem Comisiei şi
lista proiectelor aferente pe-
rioadei 2007 – 2013 pe care
dorim să le fazăm. Este impor-
tant ca atât noi, cât şi beneficia-
rii, să înţelegem că munca depusă
în toată această perioadă, pentru

creşterea nivelului absorbţiei pe
actualul cadru financiar, va avea
rezultate pozitive dacă lucrăm in-
tens acum iar aceste rezultate se
vor putea observa în a doua parte
a anului 2015”, a explicat min-
istrul MFE.

Nica a spus că fiecare
beneficiar trebuie să simtă că în
cadrul Ministerului Fondurilor
Europene găseşte “o uşă deschisă
atunci când are nevoie de
lămuriri, de la parteneri oneşti,
eficienţi şi cât se poate de
cooperanţi”. Totodată, ministrul
Fondurilor Europene a solicitat
fiecărei autorităţi de manage-
ment în parte ca, la fiecare final
de săptămână, să se transmită
către MFE o concluzie a
discuţiilor dar şi un set cu princi-
palele probleme de soluţionat în
urma întâlnirilor cu beneficiarii.
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Subiectul incuziunii sociale
prin educație a copiilor proveniți din
familii plecate la muncă în străină-
tate sau a celor care au început stu-
diile în alte țări este unul în egală
măsură delicat, deoarece combină
măsuri de protecție socială cu prin-
cipiul discriminării pozitive – prin-
cipiu relativ nou și, de cele mai multe
ori interpretat greșit în România –
cît și deosebit de important, deoa-
rece copiii școlari de azi sunt tinerii
de mâine și reprezintă cea mai im-
portantă resursă umană a țării. 

Așadar, consider această
temă drept una prioritară pentru
orice guvernare responsabilă.

Copiii “stranie-
rilor” au nevoie 
de ajutor
urmare din pagina 1

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

Ministerul Fondurilor Europene lansează “luna de foc” 

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

SÂMBĂTĂ 
LUMEA COPIILOR
În acestă dimineață de la 09:00
NORD VEST TV vă dă întâlnire
în cea mai minunată lume de pe Pă-
mânt -"Lumea copiilor". Raluca
Jofi, Gaşca Veselă împreună cu ma-
terialele realizate în prag de vară vă
aşteptăm la o nouă ediţie a emisiu-
nii.  

DIALOGURI DE VALERIU
IOAN
O OAZĂ DE LINIȘTE 
ȘI RELAXARE PENTRU
TOATE ANOTIMPURILE
Astăzi, de la ora 19:00, Valeriu Ioan
vă prezintă un amplu material rea-
lizat la Complexul President, Felix
și vă aduce în atenția dumneavoas-
tră baza de tratament din incitnta
hotelului.     

NVdem la TV!
Leontina Dorca de la Cununiţa
Năzdrăvană ne va  povesti cu drag
și sinceritate despre viața ei dincolo
de cântec, Pusa Rus ne dovedește că
nu există vârstă când pui pasiune în
ceea ce faci, iar invitații mei ne spun
dacă se apleacă să ridice o monedă
atunci când o găsesc, tu o ridici?
Astăzi, de la ora 20.00 NVdem la
TV!

OAMENI ŞI FAPTE
Altfatter Tamás Ferenc, subprefec-
tul judeţului Satu Mare va fi invita-
tul din această săptămână a
profesorului Teodor Curpaş. Vă in-
vităm ca astăzi, de la ora 21:00 să

descoperiţi personalitatea suprefec-
tului transpusă şi prin propria sa
descriere.

DUMINICĂ
VIAŢA LA ŢARĂ
MICII PRODUCĂTORI ŞI LE-
GALITATEA
ing. IONICĂ POP-preşedintele
Asociaţiei Producătorilor de Pro-
duse Tradiţionale şi Ecologice -
ne va furniza, în emisiunea
VIAŢA LA ŢARĂ, informaţii şi
precizări referitoare la: atestatul
de producător, carnetul de co-
mercializare a produselor, târgu-
rile de produse agricole şi
asociaţiile de producători. Reali-
zator: Dumitru Ţimerman.

FESTIVALUL FOLCLORIC
„ROZMARIN ÎN COLŢU’
MESII”
Festivalul ajuns în acest an la  ediţia
a II-a poartă numele melodiei
“Rozmarin în colţul mesii”, culeasă
de la Medieşu Aurit şi este sărbă-
toarea care completează în mod fe-
ricit peisajul etnofolcloric al
judeţului Satu Mare, prin promo-
varea cântecului someşean. NORD
VEST TV transmite în această du-
minică, de la ora 15:00, amplul fes-
tival organizat în acest an de către
Judeţul Satu Mare, Consiliul Jude-
ţean, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Cultu-
rii Tradiţionale şi Primăria Comu-
nei Medieşu Aurit.

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.
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Careienii au declarat război deschis
S.C. Electrica S.A.
8Peste 400 de careieni s-au arătat hotărâţi să acţioneze în instanţă furnizorul de electricitate, solicitând daune
materiale şi morale

Peste 400 de persoane din
municipiul Carei s-au decis
să dea în judecată furni-

zorul de electricitate după ce la
sfârşitul lunii decembrie 2014 şi
începutul lunii ianuarie 2015 au
fost lăsaţi timp de mai multe zile
fără curent, în timp ce unele
aparate electrice au fost distruse.
Mai mult, Primăria şi Consiliul
Local s-au angajat să suporte
toate cheltuielile legate de un
eventual proces. 

Primăria, alături 
de sutele de careieni
păgubiţi

Careienii păgubiţi în
urma penelor de curent de la
sfârşitul anului trecut şi primele
zile ale acestui an sunt aşteptaţi din
nou la Primăria Carei. După cum
se ştie, administraţia locală şi-a luat
angajamentul să acopere cheltu-
ielile de judecată în cazul unui pro-
ces. 

În aceste condiţii, ben-
eficiind de sprijinul edililor locali,
circa 400 de careieni şi-au exprimat
dorinţa de a da în judecată furni-
zorul de energie electrică pentru
daunele materiale şi morale
suferite. Au organizat o şedinţă, în
cadrul căreia şi-au desemnat
reprezentanţi, care au şi început de-
mersurile pentru acţiunea în
instanţă. 

Un comunicat cât o
declaraţie de război

Miercuri, păgubiţii s-au
reunit din nou şi au făcut un apel

către toţi careienii care doresc să se
alăture acestei acţiuni: “Persoanele
păgubite în urma penelor de curent
de la sfârşitul anului 2014 şi în-
ceputul anului 2015 sunt aşteptate
la registratura Primăriei Carei până
în data de 12 iunie, la ora 12.00.
Aici trebuie să completeze un for-
mular, în care trebuie să indice
(printre altele) un cont bancar cât
şi valoarea despăgubirilor pretinse.
Persoanele păgubite trebuie să ştie
că Primăria Carei şi Consiliul

Local Carei vor acoperi cheltuielile
legate de onorariul avocatului. Însă
în categoria cheltuielilor de
judecată intră și taxele judiciare de
timbru. Ordonanța de Urgență nr.
80 din 26/06/2013 (actualizată)
privind taxele judiciare de timbru
arată la Art. 3 referitor la daune
materiale: (1) Acțiunile și cererile
evaluabile în bani, introduse la
instanțele judecătorești, se taxează
astfel: a) până la valoarea de 500 lei
– 8 %, dar nu mai puțin de 20 lei;

b) între 501 lei și 5.000 lei – 40 lei
+ 7 % pentru ce depășește 500 lei;
c) între 5.001 lei și 25.000 lei – 355
lei + 5 % pentru ce depășește 5.000
lei ș. a. m. d. Iar Art. 7
reglementează cuantumul taxei de
timbru pentru daune morale:
Acțiunile privind stabilirea și acor-
darea de despăgubiri pentru
daunele morale aduse onoarei,
demnității sau reputației unei per-
soane fizice se taxează cu 100 lei”,
se arată într-un comunicat de presă
remis de către Primăria Carei. 

Daune importante 
solicitate de păgubiţi

În conformitate cu
aceste prevederi, avocatul le
propune păgubiţilor să treacă
două sume la rubrica privind
pagubele morale: 2.000 de lei ca
şi sumă minimă, respectiv o sumă
mai mare, în funcţie de pagubele
morale suferite. Toţi cei care se
simt lezaţi sunt rugaţi să se
adreseze pentru informaţii supli-
mentare Primăriei Carei.

CIPRIAN BâteA

ACŢIUNE. Sute de careieni vor deschide proces împotriva furnizorului de electricitate

În  data de  05.06.2015 de la ora  9:30  la Cabi-
net Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie

Programari la tel:0732116837 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
La Cabinet Dr. Coica va consulta

Dr. Dance  Dan 
Medic Specialist Chirurgie

Programări la tel : 0261/766.390;
0261/779.999
se va comunica telefonic, de catre personal,
data cand vine la consultatii
__________________________________
În data de  11.06.2015, de la ora 13:00, la Ca-
binet Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

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

Dr. Feciche Bogdan 
Medic Specialist Urologie

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

În data de  14.06.2015, de la ora 10:30, la Ca-
binet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

şi Imunologie Clinică 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi, între orele  15:00
şi 18:00,  la Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

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

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

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

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

vasculară, ecografie tiroidiană
Programări  la tel:0732.11.68.49
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humulesti

nr.2 (Cartier Solidarităţii) zilnic  între orele
8:00- 16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică

Consultaţii gratuite cu Biletul de Trimitere de
la medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
__________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  între
orele 11:00 şi 13:00, la Cabinet Dr. Coica va
consulta

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

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

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

Programări  la telefon: 0753822197
__________________________________
In luna  MAI 2015  la cabinet Dr. Coica va
consulta 

Conf. Univ.  Cevei  Mariana 
Medic Primar Reabilitare Medicală 

(fizioterapie)

Programari la telefon: 0261-766390
tel/0261-779999
Consultaţia: 70 lei
se va comunica telefonic, de către personal,
data când vine la consultaţii.

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Primăriile din judeţ, puse pe jar
8Comisia judeţeană de fond funciar nu mai poate accepta decât planuri cadastrale digitale şi doar trei primării
au posibilitatea de a le întocmi

Comisia judeţeană de fond
funciar a fost nevoită, în
cadrul şedinţei de ieri, să

restituie majoritatea dosarelor în-
tocmite de comisiile locale din
cauza faptului că acestea nu dispun
de planuri cadastrale digitale.
Preşedintele Comisiei judeţene,
prefectul Eugeniu Avram, a solici-
tat primăriilor să aloce bani pentru
încheierea unor contracte cu
topografi sau firme specializate
pentru întocmirea planurilor digi-
tale. În judeţul Satu Mare doar trei
primării au posibilitatea de a le în-
tocmi.

Dispoziţii clare
Mai bine de jumătate din-

tre propunerile de validare pro-
puse de comisiile locale au fost
respinse sau restituite ieri de
Comisia judeţeană de fond fun-
ciar, unul dintre principalele mo-
tive fiind lipsa planurilor
cadastrale digitale. Noua legislaţie
în domeniu prevede expres faptul
că dosarele întocmite de comisiile
locale trebuie să conţină planuri
cadastrale digitale, cele în sistem
analog nemaifiind luate în consid-
erare.

Prefectul Eugeniu Avram
le-a solicitat tuturor primăriilor
din judeţ să aloce fonduri nece-
sare, asta în cazul în care nu au
făcut-o până acum, în vederea
încheierii unor contracte cu
topografi sau firme de specialitate
care să aibă posibilitatea de a în-
tocmi planurile cadastrale digitale.
“Am primit dispoziţii clare că nu

mai putem accepta planurile în sis-
tem analog. Primăriile trebuiau să
aloce deja sume pentru încheierea
contractelor cu topografii. Dacă nu
au reuşit acest lucru, atunci vor tre-
bui să o facă din rectificările
bugetare ulterioare. Şi azi suntem
puşi să restituim majoritatea prop-
unerilor comisiilor locale tocmai
din acest motiv”, a arătat prefectul
Avram.

La nivelul judeţului Satu
Mare, doar primăriile Săuca, Apa şi

Agriş au posibilitatea de a întocmi
astfel de planuri. Potrivit unor cos-
turi estimative, elaborarea unul
plan cadastral digital costă circa 60
de lei/hectar, ceea ce ar însemna
nişte cheltuieli suplimentare pentru
primării, bani pe care acestea nu îi
au. Mai mult decât atât, primarii se
tem că, în cazul în care vor aloca
aceste fonduri, vor avea probleme la
controalele efectuate de Curtea de
Conturi. Prefectul a dat asigurări că
nu se va întâmpla aşa ceva.

Damian cere prefec-
tului să anuleze titluri
de proprietate 

Un alt punct discutat în
cadrul şedinţei de ieri a Comisiei
Judeţene de Fond Funciar a vizat cer-
erea familiei Demian ca prefectul Eu-
geniu Avram să anuleze o serie de
titluri de proprietate întocmite în co-
muna Păuleşti. “Dacă aceste titluri au
fost întocmite legal, nu avem ce să
facem. Dacă domnul Demian

consideră că nu sunt legale, atunci să
se adreseze instanţei”, a arătat prefec-
tul.

Prezent la şedinţă, primarul
comunei Păuleşti, Nagy Iosif, spune că
acele titluri au fost întocmite corect şi
legal. “Familia Demian este
nemulţumită de faptul că nu i-am dat
Someşul ei. Ceea ce cere Demian nici
măcar nu se află pe amplasamentul
vechi al familiei. Toate aceste titluri au
fost verificate de Comisia judeţeană”,
a mai afirmat primarul Nagy.

FLORIN DURA

SOLICITARE. Prefectul cere primăriilor să încheie contracte cu topografi pentru elaborarea planurilor digitale

Joi, la ora 19.35, poliţiștii
Secţiei Satu Mare au fost sesizaţi
prin apelul unic de urgenţă 112
despre faptul că pe raza localităţii
Vetiș o persoană ar fi fost agre-
sată. În urma verificărilor efec-
tuate s-a stabilit că  pe fondul
unei stări conflictuale mai vechi
Levente G. l-ar fi agresat fizic pe
Şandor S., provocându-i acestuia
leziuni cu o lamă la nivelul abdo-
menului. De asemenea, i-ar fi
distrus acestuia un telefon mobil
și o tabletă, cauzând un prejudi-
ciu de 600 de lei. Victima a fost

transportată la unitatea medicală
în vederea acordării îngrijirilor
medicale necesare, nefiind nece-
sară rămânerea sub supraveghere
medicală.

La data de 22 mai a.c.,
ora 01.00, poliţiștii Secţiei Tăș-
nad au fost sesizaţi prin apelul de
urgenţă 112 de către un bărbat în
vârstă de 39 de ani, din localitatea
Sudurău, judeţul Satu Mare, care
reclama faptul că ar fi fost agre-
sat. Poliţiștii s-au deplasat de ur-
genţă la faţa locului și au stabilit
că pe fondul consumului de al-

cool și a unui conflict spontan
Ioan A. i-ar fi aplicat lui Aladar
M. mai multe lovituri cu pumnii
la nivelul feţei. Partea vătămată a
fost transportată la Spitalul Oră-
șenesc Tășnad în vederea acordă-
rii îngrijirilor medicale necesare.

În situaţiile menţionate
anterior oamenii legii au întocmit
dosare penale și efectuează cerce-
tări sub aspectul săvârșirii infrac-
ţiunii de lovire sau alte violenţe,
iar în primul caz și pentru distru-
gere.

Robert Marcus

Neînţelegeri rezolvate cu pumnul și cuţitul

Joi, 21 mai 2015, de la ora
19.00, în Sala „Deák Endre” a
Centrului Cultural Carei a avut loc
reprezentația spectacolului de teatru
„Frumoasa, deșteapta și urâta”,
avându-i ca protagoniști pe Sorin
Oros, Vlad Mureșan și Tibor Székely,
actori de la Teatrul de Nord Satu
Mare. Puținii spectatori prezenți la
eveniment au savurat din plin
momentele pline de ironie și umor
din timpul spectacolului. Cu toate că
„cele trei cucoane” au reușit să stâr-
nească râsul, acestea vorbesc despre
realitatea zilelor noastre, despre diver-
sele tipuri de oameni care ne încon-
joară, făcând parte din societatea
românească atât de „colorată”, care are

nevoie încă de multe schimbări până
la a ajunge la un nivel de relativă „nor-
malitate”. Piesa, scrisă de Sorin Oros,
se inspiră din texte scrise de Ion Pri-
beagu, poet și umorist, poate prea
puțin cunoscut de publicul larg, dar
care a lăsat moștenire creații prețioase.
Spectacolul a fost organizat de
Asociația Culturală TransFESTSilva-
nia THEATRUM cu sprijinul Primă-
riei Satu Mare, Consiliului Local Satu
Mare, al Teatrului de Nord Satu Mare,
al Direcției de Cultură Carei și al
Centrului Cultural Carei. Evenimen-
tul s-a desfășurat în cadrul Festivalului
BestFest 2015 - Primăvara Culturală
Careiană.

Bogdan Tulbure

„Frumoasa, deșteapta și urâta”,
la Carei
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MINISTRUL DELEGAT PENTRU DIALOG SOCIAL, LIVIU POP:

“Vom duce salariul minim la 1.200 de lei”
8Prezent la Satu Mare, Liviu Pop a ascultat problemele sindicaliştilor sătmăreni şi le-a promis sprijin în rezolvarea
problemelor invocate

Ministrul delegat pentru
dialog social, Liviu Pop, a
fost prezent ieri la Satu

Mare pentru a discuta cu reprezen-
tanţii sindicatelor şi patronatelor săt-
mărene. La eveniment a participat
prefectul Eugeniu Avram, subprefec-
tul Altfatter Tamas, deputaţii Octa-
vian Petric şi Erdei D. Istvan,
respectiv reprezentanţii sindicatelor
din judeţ. Fost lider de sindicat, Liviu
Pop a promis sprijin pentru rezolva-
rea problemelor invocate, dar a cerut
în acelaşi timp seriozitate şi implicare
din partea tuturor partenerilor so-
ciali. 

Sprijin pentru asistenţii
sociali, maternali şi
personali

Preşedintele Cartel Alfa Satu
Mare, Vasile Dârle, în calitate de repre-
zentant al Sindicatului Asistenţilor
Personali, Maternali şi Sociali Satu
Mare i-a cerut ministrului Liviu Pop
sprijin pentru a putea rezolva proble-
mele legate de salariile asistenţilor per-
soanelor cu handicap, maternali şi
sociali. Vasile Dârle a precizat că la nivel
local Consiliul Judeţean s-a implicat
activ în rezolvarea acestei probleme,
reuşindu-se rezolvarea în linii mari a
unor probleme, dar aspectele cele mai
grave se pot rezolva doar la nivelul Par-
lamentului României. “Nu înţeleg de
ce nu se respectă legea la nivelul unor
entităţi publice locale în ceea ce pri-
veşte drepturile salariale ale asistenţilor
personali, maternali şi sociali. Trebuie
să se ceară drepturile în instanţă, fiindcă
legea nu se respectă. Mai apoi, în judeţe
precum Maramureş instanţa a dat câş-
tig de cauză sindicaliştilor, iar la Satu
Mare am pierdut. Cum este posibil aşa
ceva?! Noi cerem, printre altele, acor-
darea unui spor de 15% la salariul asis-
tenţilor personali, maternali şi sociali
pentru munca nenormată”, a declarat
Vasile Dârle. 

Funcţionarii 
publici vor mai 
multe drepturi

Vicepreşedintele sindicatului

Pro Autonomia din cadrul Consiliului
Judeţean, Vasile Tuns, a cerut o serie de
drepturi pentru funcţionarii publici şi
pentru personalul contractual din ad-
ministraţia locală şi judeţeană, printre
care acordarea celui de-al 13-lea salariu,
vouchere şi prime de vacanţă. Vasile
Tuns a declarat că există probleme cu
unele controale ale Curţii de Conturi,
care au imputat unor primării acorda-
rea abuzivă a unor sporuri, motiv pen-
tru care funcţionarii publici ar fi plătiţi,
în acest moment, derizoriu. Mai mult,
alţi funcţionari publici ar fi nevoiţi să
restituie sume importante primite sub
forma acestor sporuri. O altă problemă
invocată de Vasile Tuns este cea a ne-
plăţii orelor suplimentare efectuate de
funcţionarii publici. Pentru că în acest
moment orele suplimentare se com-
pensează prin zile libere, funcţionarii
publici nu îşi pot efectua concediile de
odihnă. Vasile Tuns este de părere că
toată rezolvarea stă într-un contract co-
lectiv de muncă la nivel naţional, care
dacă ar fi adoptat ar face ordine în acest
domeniu. 

Şi patronatele 
au probleme

Reprezentantul firmei
UNIO Satu Mare, Viorel Zoicaş, a
declarat că din cauza unor contracte
neonorate de societăţi aflate sub
controlul statului român, societatea
pe care o reprezintă a ajuns să lucreze
doar pentru piaţa externă. “Nu cred
că vom mai lucra vreodată pentru
piaţa internă”, a spus Viorel Zoicaş.
Acesta a mai spus că pentru o sumă
de 700 de euro, societăţii pe care o
conduce i-a fost blocat un cont cu
trei milioane de euro, fapt care îm-
pinge încet societatea spre faliment.
“Noi împlinim anul acesta 104 ani
de existenţă şi vrem să ajungem şi la
o mie. Dar este foarte greu în aceste
condiţii. Noi, ca şi societate, am plă-
tit în ultimii 15 ani la bugetul de stat
circa 170 de milioane de euro, iar
numai luna trecută am plătit impo-
zite de 500.000 de euro. Avem 780
de angajaţi, dar nu ştiu cât vom mai
rezista, fiindcă statul a ajuns să ne

pună piedici, să ne blocheze contu-
rile în care se află trei milioane de
euro pentru o datorie de 700 de
euro”, s-a plâns Viorel Zoicaş, care a
cerut modificarea Codului Fiscal
pentru o mai mare flexibilitate în re-
laţia cu agenţii economici.    

Felicitări pentru 
activitatea comisiei
judeţene

Ministrul delegat pentru
dialog social, Liviu Marian Pop, a
ţinut să felicite activitatea comisiei
judeţene de dialog social. Şi asta
după ce a reuşit să citească rapoartele
şedinţelor. “Trebuie să ne aşezăm la
masă cu toţii, cu patronatele şi sin-
dicatele, să discutăm cu argumente,
iar forţa argumentului să învingă în-
totdeauna argumentul forţei. De
aceea eu vrea să vă felicit pentru ac-
tivitatea desfăşurată anul trecut, m-
am uitat peste rapoartele comisiei de
dialog social din judeţ”, a spus Liviu
Pop. 

Creşte salariul minim
pe economie

Ministrul delegat pentru
dialog social, Liviu Marian Pop, a dat
asigurări liderilor de sindicat că în
perioada următoare există o şansă
importantă, având în vedere încasă-
rile mari la bugetul de stat, să crească
salariul minim pe economie. “Am
iniţiat discuţii cu reprezentanţii sin-
dicatelor din educaţie, din sănătate şi
din administraţia locală, împreună
cu miniştrii de resort. Urmează să
avem noile discuţii după aprobarea
Codului Fiscal. Vom duce salariul
minim la 1.200 de lei, iar Legea sala-
rizării unitare va fi corelată cu salariul
mediu pe economie. Ştiu că peste
60% din administraţia publică locală
are salariul minim pe economie, iar
semnalele le ştim. Toate punctele pe
care le-am pus în pact le respectăm.
Avem o creştere economică şi plătim
tot ceea ce înseamnă zona aceasta.
Dar trebuie să fim şi puţini serioşi”, a
conchis Liviu Pop.

CIPRIAN BÂTEA

ANGAJAMENT. Liviu Pop a promis sprijin pentru rezolvarea problemelor ridicate de sindicate şi patronate

Echipajul Liceului de Artă
“Aurel Popp” a câştigat etapa
judeţeană a concursului de protecţie
civilă intitulat „Cu viaţa mea apăr
viaţa”, desfăşurat joi la Şcoala
Gimnazială „Octavian Goga” Satu
Mare. Concursul a fost organizat de
Inspectoratul Şcolar Judeţean, cu
sprijinul Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă „Someş” al
judeţului Satu Mare, şi a avut ca scop
dezvoltarea capacităţii de percepţie a
protecţiei civile ca ansamblu de
activităţi cu caracter exclusiv umani-
tar, cunoaşterea şi aprecierea facto-
rilor de risc potenţial generatori de
situaţii de urgenţă sau dezastre la care
este expusă comunitatea din care fac
parte, adoptarea comportamentului
adecvat şi cunoaşterea modului de

acţiune în cazul iminentei producerii
sau al apariţiei unei situaţii de
urgenţă ori dezastru şi dezvoltarea at-
itudinii de solidaritate şi de implicare
voluntară în acţiunile de prevenire şi
de intervenţie în situaţii de urgenţă
sau dezastre.

Concursul s-a desfăşurat pe par-
cursul a trei probe: o probă teoretică
şi două probe practice:  „Transportul
asistat al unui accidentat aşezat pe
targă pe distanţa de 50 de m” respec-
tiv „Deplasarea cu masca pe figură
într-un raion cu obstacole, contami-
nat”. S-au înscris în concurs un
număr de cinci echipaje de gimnaziu.          

În urma desfăşurării pro-
belor de concurs locul întâi a revenit
Liceului de Artă “Aurel Popp”. Locul
doi a fost ocupat de Şcoala

Gimnazială „Octavian Goga”, iar
locul trei de Liceul Tehnologic
„Anghel Saligny” Turţ. Locurile
patru şi cinci au revenit Şcolii Gim-
naziale „Viorel Sălăgean” Beltiug, re-
spectiv Şcolii Gimnaziale „Mircea
Eliade” Satu Mare. 

Echipajul clasat pe locul I
va participa la etapa interjudeţeană,
care va avea loc în ultima decadă a se-
mestrului II al anului de învăţământ
în municipiul Baia Mare. Cu această
ocazie Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă „Someş” al judeţului Satu
Mare mulţumeşte pentru colaborare
organizatorilor, echipajelor partici-
pante, Inspectoratului Şcolar
Judeţean, Primăriei municipiului
Satu Mare.

Florin Dura

Echipajul Liceului de Artă, câştigătorul concursului de protecţie civilă
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Întâlnirea generaţiilor Liceului Teoretic
Negreşti-Oaş
8Peste 300 de absolvenţi din cinci generaţii s-au întâlnit ieri în curtea liceului la un moment festiv emoţionant

După ce anul trecut a avut
loc întâlnirea şefilor de
promoţie, în acest an con-

ducerea Liceului Teoretic Negreşti
Oaş a organizat un eveniment şi
mai impresionant. De data aceasta,
în curtea liceului s-au întâlnit pro-
moţiile anilor 1965, 1975, 1985,
1995 şi 2005, realizându-se astfel o
integrală a generaţiilor liceului.
Manifestarea a fost cât se poate de
emoţionantă, astfel că circa 300 de
absolvenţi din generaţiile mai sus
amintite au luat parte la acest eve-
niment.

Generaţiile de aur
manifestarea s-a desfăşurat

în curtea liceului, unde absolvenţii
au intrat printr-un tunel de flori
făcut din actualii elevi. aici au fost
aşteptaţi de primarul oraşului ne-
greşti-oaş, aurelia Fedorca, de di-
rectorul liceului teoretic, Viorel
Bud, de foste şi actuale cadre didac-
tice. 

În cuvântul său, primarul
aurelia Fedorca le-a urat foştilor ab-
solvenţi bun venit acasă adăugând că
manifestarea este deosebit de impor-
tantă şi de emoţionantă atât pentru
şcoală cât şi pentru întreaga comuni-
tate. „este foarte emoţionant să vezi
atâtea generaţii, şi îl felicit pe direc-
torul Viorel Bud şi echipa sa pentru
iniţiativa de a organiza această întâl-
nire. Îi salut pe cei veniţi de peste
mări şi ţări, dar şi pe cei care au rămas
acasă. dragi absolvenţi de acum 10,
20, 30, 40 şi 50 de ani, mă bucur că
aţi răspuns azi prezent într-un
număr atât de mare la citirea catalo-
gului. oraşul nostru respectă gene-
raţiile de aur a acestui liceu, iar ceea
ce aţi făcut dumneavoastră  repre-
zintă modele de urmat pentru ac-
tuala generaţie. Vă urez sănătate,
succes în tot ceea ce veţi face de
acum înainte, iar pe parcursul şederii

dumneavoastră aici să aveţi parte de
multe şi călduroase îmbrăţişări”, a
mai spus aurelia Fedorca.

la rândul său, directorul
Viorel Bud a arătat că generaţiile
prezente sunt iubite şi respectate,
apreciind faptul că mulţi dintre aceşti
absolvenţi au venit acasă de peste
mări şi ţări. „avem absolvenţi care
acum trăiesc în ţări precum sua,
Belgia, anglia, canada, Franţa, israel
sau austria. Foştii absolvenţi ai li-
ceului teoretic negreşti-oaş sunt azi
profesori universitari, medici, jurişti,
piloţi în aviaţie, ingineri, economişti
şi alte profesii. ne faceţi părtaşi ai săr-
bătorii noastre de azi prin simpla
dumneavoastră prezenţă”, a mai spus
Viorel Bud.

totodată, preoţii prezenţi la
eveniment au rostit o rugăciune şi
pentru cei care, între timp, au trecut
la cele veşnice. 

Premierea 
generaţiilor

În continuare, a urmat festivi-
tatea de premiere a tuturor reprezen-
tanţilor celor cinci generaţii de
absolvenţi prezenţi. aceştia au primit
câte o plachetă personalizată şi diplome
de onoare. Premierea a fost făcută de
primarul aurelia Fedorca şi directorul
Viorel Bud.

apoi, fiecare şef de promoţie,
şi anume maria Banciu – 1965, mi-
chaela costin – 1975, daniela oiegaş
– 1985, ramona stan – 1995 şi cri-
nuţa Poiac – 2005, s-au adresat asisten-
ţei, depănând amintiri din perioada
şcolii şi urând mult succes actualilor
elevi. Festivitatea de la liceul teoretic
negreşti s-a încheiat cu intrarea în clase
ale foştilor elevi, nu înainte ca actualii
elevi să le prezinte un scurt moment
muzical.

FLORIN DURA

sărBătoare. Cinci generaţii s-au întâlnit ieri în curtea Liceului Teoretic Negreşti-Oaş

concursul de educaţie
rutieră “suntem mici, dar circulăm
corect!” - destinat  preşcolarilor a
luat startul. astfel, joi, 21 mai 2015,
au avut loc fazele locale ale
concursului, desfăşurate în satu
mare, carei, negreşti oaş şi tăşnad.
Grădiniţele din municipiul satu
mare şi comunele arondate înscrise
în concurs şi-au trimis
reprezentanţii joi  la Grădiniţa cu
Program Prelungit 14 mai, grădiniţă
care a iniţiat în urmă cu 9 ani acest
eveniment, de atunci desfăşurându-
l an de an, în parteneriat cu
inspectoratul de Poliţie Judeţean
satu mare.

În acest an 14 echipaje
formate din câte 2 copii şi-au
reprezentat cu cinste grădiniţele,
parcurgând cele două probe propuse
de organizatori pentru această
ediţie, o probă teoretică, tip
chestionar, respectiv o probă

practică, probă constând într-un
desen tematic, subiectul fiind “la
plimbare cu bicicleta”. Juriul format
din reprezentantele Poliţiei,
inspector principal Hrihorişan
Felicia-ofiţer sociolog în cadrul
compartimentului de analiză şi
Prevenire a criminalităţii şi
inspector cosma camelia- ofiţer de
relaţii publice, cărora li s-a alăturat
Puşa câmpan, specialist în prevenire
în cadrul centrului de evaluare,
Prevenire şi consiliere antidrog
satu mare, a avut dificila misiune de
a departaja echipaje foarte bine
pregătite de doamnele educatoare,
care dovedesc de la un an la altul că
acordă un interes tot mai mare
siguranței rutiere a celor mai mici
participanţi la traficul rutier.

Pentru faza judeţeană a
concursului, ce va avea loc în data de
28 mai, s-au calificat ocupanţii
primelor 3 locuri de la toate

concursurile locale. competiţia
desfăşurată la satu mare fiind
deosebit de strânsă, s-a finalizat prin
trimiterea în etapa următoare a 6
echipe premiante, câte 2 pe fiecare
loc, după cum urmează: locul 1-
Grădiniţa cu Program Prelungit nr.
11, locul 1- GPP Voinicelul, locul
2- GPP 14 mai, locul 2- GPP nr. 9,
locul 3- GPP draga mea, locul 3-
GPP nicolae steinhardt. toţi copiii
au primit diplome şi premii
constând în veste reflectorizante şi
baloane modelate în diverse forme,
iar educatoarele au primit reviste şi
materiale informative care să le ajute
în a putea oferi o educaţie cât mai
ridicată copiilor pe care îi au în grijă.
Pentru a-i convinge ca niciodată să nu
accepte să fie pasageri în maşini
conduse de şoferi care au consumat
alcool, doamna Puşa câmpan a
întărit acest mesaj prin posibilitatea
oferită tuturor celor prezenţi de a

vedea lumea prin ochii celui care a
băut, încercând să poarte ochelarii
care simulează starea de ebrietate.
experienţa a fost utilă şi interesantă

atât pentru cei mici, cât şi pentru
cadrele didactice prezente la
eveniment.

Bogdan Tulbure

În cadrul concursului de educaţie rutieră “suntem mici, dar circulăm corect!”

Elevii din judeţ au fost învăţaţi să circule corect

Foştii absolvenţi au fost premiaţi cu plachete şi diplome
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INSOLVADMIN RO SPRL cu sediul în satu Mare, str.Maramureş
nr.15, înregistrat la unPIR sub nr. RFo I – 3778, CIF 31609950, (fost C.I.I.
luCIan DIMulEsCu) în calitate de lichidator judiciar, anunță scoaterea
la licitație a următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos. licitațiile se vor
ține la biroul InsolVaDMIn Ro sPRl din satu Mare, P-ța libertății
nr.20, cam.206.

1) sC aVE BuRas sRl, CuI 16143961 :
a) hala nr.2 în suprafață utilă de 563,76 mp şi suprafață construită

de 596 mp, cu teren aferent, situată în oşvareu
Prețul de pornire la licițație – 65.284 lei
În fiecare zi lucrătoare de miercuri, la ora 14 şi până în 13.05.2015. 
Garanția de participare la licitație este de 6.528,40 lei. Caietul de sar-

cini poate fi achiziționat de la lichidator pentru suma de 200 lei.
sC ToPolIno sRl, CuI 18301618
a) Imobil ap.2 înscris în CF 56852 satu Mare cu nr.cad.7035/18 şi

CF colectivă 47296 satu Mare – preț pornire la licitație – 119.780 lei
b) Casa de marcat - preț pornire la licitație - 64 lei + TVa
În fiecare zi lucrătoare de miercuri la ora 12.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire.

Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la lichidator pentru suma de 200 lei.
sC EnBIl ConsTRuCT sRl, CuI 23084736
autoturism skoda superb, an fabr.2006 – preț pornire la licitație –

10.730 lei + TVa
În fiecare zi lucrătoare de miercuri, începând cu 06.05.2015, la ora

13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire.
Informații suplimentare– tel.0745545862, 0786199011

Traian Băsescu, cercetat pentru abuz în
serviciu, uz de fals şi fals în declaraţii

Ancheta în dosarul “Casa
din Mihăileanu” a fost sus-
pendată întrucât Traian

Băsescu a beneficiat de imunitate,
însă faptele nu s-au prescris, iar
cazul a fost redeschis întrucât “a
dispărut cauza care a împiedicat
desfăşurarea urmăririi penale”,
arată Judecătoria Sectorului 1.

Procurorii Parchetului de
pe lângă Înalta Curţi de Casaţie şi
Justiţie (PICCJ) au cerut instanţei
să confirme reînceperea anchetei cu
privire la modul în care fostul şef al
statului a obţinut, în perioada în
care era primar, casa din strada Mi-
hăileanu din Capitală, Traian Bă-
sescu urmând să fie cercetat pentru
abuz în serviciu, uz de fals şi fals în
declaraţii, arată Judecătoria secto-
rului 1.

În motivarea deciziei Jude-
cătoriei sectorului 1 se precizează
că PICCJ a dispus neînceperea ur-
măririi penale faţă de Traian Bă-
sescu având în vedere calitatea
acestuia de preşedinte al României,
funcţie pe care a ocupat-o în pe-
rioada decembrie 2004 - decembrie
2014, timp în care acesta a benefi-
ciat de imunitate. Judecătorii conti-
nuă în acest sens şi precizează că, în
condiţiile în care Traian Băsescu nu

mai este şef al statului de la sfârşitul
anului 2014, “a dispărut cauza care
a împiedicat desfăşurarea urmăririi
penale”.

“În conformitate cu art.
128 C.pen. din 1968, precum şi cu
art. 156 C.pen. din 2009 termenul
de prescripţie al răspunderii penale
se suspendă pe timpul cât o dispo-
ziţie legală sau o împrejurare de ne-
prevăzut ori de neînlăturat
împiedică punerea în mişcare a ac-
ţiunii penale sau continuarea proce-
sului penal. Judecătorul de cameră
preliminară constată că o astfel de

cauză a fost aplicabilă în prezenta
cauză în perioada 2004-2014, timp
în care numitul Traian Băsescu a be-
neficiat de imunitate prezidenţială”,
precizează magistraţii în motivare.

Conform sursei citate, în
ceea ce priveşte aplicabilitatea pres-
cripţiei răspunderii penale, perioada
în care a Traian Băsescu a beneficiat
de imunitate nu intră în calculul
termenului de prescripţie a răspun-
derii penale, “întrucât aceasta sanc-
ţionează într-o măsură şi
inactivitatea imputabilă organelor
de urmărire penală”.

Preşedintele Klaus Iohan-
nis a declarat, vineri, pe aeropor-
tul henri Coandă, că a susţinut la
summitul de la Riga că este necesar
ca uE să menţină “deschisă” per-
spectiva europeană pentru statele
partenere din Parteneriatul Estic
care doresc să avanseze pe această
cale. “am susţinut, în cadrul dez-
baterilor, consolidarea rolului Par-
teneriatului Estic, ca instrument
strategic pentru dezvoltarea relaţii-
lor uE cu vecinătatea estică, pen-
tru promovarea stabilităţii,
dezvoltării democratice şi prospe-
rităţii în întreaga regiune”, a decla-
rat, vineri, preşedintele Klaus
Iohannis, pe aeroportul henri

Coandă, la revenirea de la cel de-al
patrulea summit al Parteneriatului
Estic de la Riga. Şeful statului a
precizat că summitul a făcut o eva-
luare a rezultatelor concrete obţi-
nute de statele partenere în
perioada post-Vilnius, precum
semnarea acordurilor de asociere
şi de liber schimb cu Republica
Moldova, Georgia şi ucraina, înce-
perea aplicării provizorii a acestor
acorduri în Republica Moldova şi
Georgia, implementarea provizo-
rie a unor componente importante
din acordul de asociere cu
ucraina şi liberalizarea regimului
de vize pentru cetăţenii Republicii
Moldova.

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), cal-
culator 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 imbra-
caminte, 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 vor avea loc in fiecare zi de vineri,
ora 14:00.

sedintele de vanzare mentionate mai sus, vor avea loc la data si ora precizate la
sediul lichidatorului judiciar din satu Mare, str. horea, nr. 8, sc. a, ap. 7, jud.
satu Mare. Pentru participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice vor achita
un avans de 10% din valoarea de strigare.

Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.

….CaBInET InDI-
VIDual DE InsolVEnŢĂ ing.Mihalca
Ioan Marcu , având sediul în municipiul Satu
Mare str.Petru Bran nr.8/2,
tel/fax:0261717809 ; mob.0745429132 sau
0770493084, E-mail:marcuics@yahoo.com
în calitate de lichidator judiciar anunţă licitaţie
publică  prin procedura insolvenţei bunurile ur-
mătoarelor falite:
CONSUMCOOP Carei – societate cooper-
tivă – magazin mixt sătesc localitatea ady Endre
jud.satu Mare com.Căuaş jud.satu Mare 22.400
lei; magazin mixt sătesc localitatea Ghilvaci sat
com. Moftinul Mare 26.100 lei   ; magazin mixt
sătesc localitatea hotoan com.Căuaş 23.000 lei
;  magazin mixt sătesc localitatea Ghenci
com.Căuaş  jud.satu Mare 29.550 lei  Clădire
sediu societate situat în Carei str.1 Decembrie
nr.21- 288100 lei .;
Bunuri din dotarea brourilor: mese de birou;
scaune; dulapuri, maşini de cusut industriale ;-
toate bunurile pot fi văzute la adresa cooperativei
în municipiul Carei str. 1 decembrie 1918 nr.21.
SC MEGA ANTIC S.R.L. Carei – Depozit
materiale localizat în Carei str.Calea armatei
Române F.n. su.Construită . 388 m.p. cu teren
649 m.p.preţul de 223.695 lei  ;
- SC TEXTIL GROUP 2000 SRL , construc-
ţii şi hale industriale în suprafaţădesfăşurată
de 19.403 m.p.  situate în municipiul Bistriţa
str.Industriilor nr.1 jud.Bistriţa Năsăud loca-
lizate la adresa mai sus menţionată pe un teren
în suprafaţă de 24.802 m.p.; mobilier de
birou , mese, sacune dulapuri , fişete; auxiliare

accesorii şi coloranţi din domeniul vopsirii fi-
relor ; alte bunuri şi auxiliare ; cărucioare; fil-
tre de aer ; ventilatoare ; şi alte bunuri .Lista
şi bunurile supuse vânzării pot fi consultată
la adresa menţionată din municipiul Bistriţa
– persoană de contact Gâtej Măriuţa
tel:0745140975 ;- preţ de pornire în licitaţie
16.590.210 lei
Spaţiul construit se închiriază în totalitate
sau în parte , la ora actuală există hale con-
struite din care cea mai mare are 5.000 m.p.
– Taxa de chirie este negociabilă şi pleacă de
la 1 EURO/m.psuprafaţă utilă.;
S.C. WIMOB S.A. Tăşnad str.Santăului nr.4,
utilaje  şi mijloacre fixe din industria mobilei-
freze,fierăstraie de diferite tipuri : ventiltoare va-
loare totlă 64.908 lei ;; obiecte de inventar- cap-
satoare pentru tapiţerie pe bază de aer
comprimat . maşină de legat bandă11.636,12 lei
;produse finite , mese de birou şi alte mobiliere
pentru birou64.908 lei , bunuri din domeniul
instalaţiilor , boiler, accesorii de baie, ; produse
finite – scaune flander ;scaune Wimob GEnF
CIREŞ ; - mese tip : T14 havana ; oaris nuc ;
Katro natur ; extensibilă ; Europa P43 ; Cafea
50020 ; a71 Fag  natur ; a 71 rame ; şi alte ti-
puri ; feronerii din domeniul industriei mobilei ;
materiale auxiliare din acelaşi domeniu ;mij-
loace ; fixe din domeniul obictelor de inventar ;
hale de producţie cu platformă betonată în su-
prafaţă de 9.000 m.p din care suprafaţă con-
struită :3290_m.p. -  halele de producţie se pot
închiria pentru o perioadă ce se va stabili de
comun acord între proprietar şi chriaş – valoarea

de închieriere este de 3 EuRo / m.p. ( negocia-
bil) ; spaţiu admninistrativ sub formă de birouri
situate  într-o construcţie P+1E -suprf.constr.
387 M.P. ; Preţuri şi amănunte privind bunurile
ce se vând prin licitaţie se pot pelua de la sediul
societăţii . Tăşnad str.santăului nr.4, sau la lichi-
datorul judiciar având datele de contact publi-
cate în preambulul prezentului anunţ ; 
S.C. CASTANII 2000 S.R.L.  utliaje  şi clădiri
localizate în localitatea Trip nr.233 com.Bixad
jud satu Mare , după cum urmează : - Dacia
având nr.de înscriere în circulaţie sM 60 Cas
850 EuRo ; - Dacia Berlină sM 61 Cas ; - Mit-
subishi sM 05 Cas 2.800 EuRo ; Remorca
Tip RTP 30 sM 63 Cas ; RoMan  - sM 04
KDK 1.500 EuRo ; autobasculanta R 195215
sM 08 Cas ; Tractor pe şenile 4.500 EuRo ;
Ifron 62510/4.000 EuRo ; Escavator hydraulic
21708/1000; construcţie garaj la preţul de
10.000 EuRo ;

licitaţile vor avea loc în fiecare zi
de vineri începând cu data de vuinerui 6 mai
2015 orele 12,00 la sediul lichidatoului judiciar
în municioipiulsatu Mare str.Petru Bran
nr.8,ap.2  22.08.2014 la orele 12,00 la sediul
lichidatorului .
Persoană de contact este lichidatorul judiciarr
ing.Mihalca I.Marcu având datele de identificare
menţionate în preabulul prezentului anunţ. 
Preţurile  menţionate la toate bunurile menţio-

nate în prezentul anunţ nu cuprind  TVa.

Lichidator
judiciar,C.I.I. ing.Mihalca I.Marcu….

Klaus IohannIs: 
E necesar să menţinem deschisă perspectiva 
europeană pentru statele din Parteneriatul Estic
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Motel restaurant Vraja Viilor Carei
dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina viilor, nr.3

tel.0261861792
e-mail:motelvrajaviilor@yahoo.com

reStAUrAnt
SAlA De eveniMente

terASe, CAMere

CAMPinG - CASUte - PeSCUit
PlAJA AMenAJAtA

MiniFOtbAl & teniS De CAMP

localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

Angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

Nr. telefon contact - 0756068011
www.gazetanord-vest.ro

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi pe strada Martir-
iLor deportaţi,  în inCinta

fostei tipografii “soMeşuL”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri Din oraş!

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

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

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

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

Este un loc în care eleganţa
şi rafinamentul vă vor 

surprinde în mod plăcut.

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””



SportGazeta de nord-Vest 10/ Sâmbătă, 23 mai 2015

LiGa a 2-a: cS MiOVEni- OLiMPia, aZi Ora 11

Ultima deplasare pentru galben-albaştri 

Trei etape au mai rămas de
jucat în actualul sezon de
Liga a 2-a. Iar, din fericire

pentru olimpia, au mai rămas
doar două meciuri de disputat, în
ideea în care după retragerea celor
de la FC olt, galben-albaştrii au
scăpat de o deplasare istovitoare ,
miercuri la Slatina.

astfel meciul de azi de la
Mioveni e ultimul din deplasare pe
care elevii lui csik îl dispută în actu-
alul sezon...

chiar dacă meciul nu mai
are niciun fel de importanţă dacă
ţinem cont că se ştie deja promovata
din serie, antrenorul Tibi csik spune
că echipa a plecat la Mioveni cu
dorinţa revanşei după înfrângerea
ruşinoasă din turul play-off-ului. “E
vorba de orgoliu, de mândria noastră
de fotbalişti şi antrenori. Vrem să
încheiem competiţia cu capul sus
mai ales că în ultimele două meciuri
vom întâlni cele mai bune echipe din
seria” a spus Tibi csik. De la acest
meci va lipsi căpitanul cosmin
iuhas, suspendat pentru cumul de
galbene iar în lot au fost reţinuţi şi ju-
niorii Donca, ciul , Bâgiu, Gulya,
Ştef.

“avem un program încărcat
şi a trebuit să gândim bine cum
împărţim juniorii. Unii au venit cu
noi, alţii au meci la alba iulia la
turneul final al juniorilor a, iar o altă
parte au mers la finala OnSS cu

echipa şcolii lor, LPS” a explicat Tibi
csik. În aceste condiţii Olimpia ar
putea începe meciul de la Mioveni în
formula anca Trip- Mureşan, Heil,
Onicaş, Munteanu- rus, Villand, Se-
lagea, Sălăgeanu-Faur, Mărkuş. De
partea cealaltă, antrenorul claudiu
niculescu vrea şi el o victorie pentru
locul... doi.

„ne aşteaptă un meci greu,
ca şi celelalte disputate până acum.
Trebuie însă să îl tratăm cu seriozi-
tate, şi aşa cum am spus şi săptămâna
trecută, vrem să îndeplinim un
obiectiv al meu şi al echipei,  şi
anume să terminăm pe locul 2.
Oaspeţii au în componenţă jucători
foarte buni, cu unii am şi lucrat în

trecut iar noi trebuie să fim
concentraţi în continuare. am în-
credere mare în băieţi că vom reuşi
să câştigăm şi acest meci. nu este
foarte greu pentru mine să ţin
jucătorii în priză pentru aceste meci-
uri pentru că am fotbalişti de carac-
ter, profesionişti. am făcut lucruri
foarte bune cu ei în acest sezon şi nu
trebuie să duc muncă de lămurire ca
să fie în formă. Sunt şi ei conştienţi
că trebuie să intre pe teren să câştige
acest meci, să câştige împotriva
oricărui adversar. La fel tratează
fiecare meci şi acum sperăm să ieşim
învingători. Data trecută am folosit
şi un junior de la echipa de Juniori a
şi de data aceasta vor apărea, ca şi la

partidele de la Timişoara şi cu
reşiţa, şi alţi copii. ne vom baza pe
ei în sezonul viitor şi eu sper să se in-
tegreze repede în echipa mare pen-
tru că timpul până la începerea
noului sezon este foarte scurt şi ei în
această perioadă trebuie să se
adapteze rigorilor fotbalului Ligii a
ii-a“ a spus claudiu niculescu.

Se mai joacă în această
etapă partida Unirea Tărlungeni-
acS Poli Timişoara. Miercuri este
programată penultima etapă iar
Olimpia va câştiga la masa verde
meciul de la Slatina. iar sâmbăta vi-
itoare, Olimpia va juca în ultima
etapă, acasă, cu promovata acS Poli
Timişoara!

FLorIn MurEşan

Înscrieri la clasa a V-a
la LPS
Pentru anul şcolar 2015-2016,
Liceul cu Program Sportiv Satu
Mare organizează examen de ad-
mitere pentru clasa a V-a, profil
sportiv: atletism fete şi băieţi,
baschet fete şi băieţi, fotbal fete şi
băieţi, handbal băieţi şi volei fete.
Înscrierea candidaţilor pentru pro-
bele de aptitudini se face la secre-
tariatul instituţiei de învăţământ
de pe str. ioan Slavici, nr. 43, tele-
fon 0261.717.464, în perioada 4
mai şi 3 iunie (între ora 8.00 şi
15.00). Susţinerea probelor de ap-
titudini sportive se va face în 4
iunie de la ora 17.00 la liceul LPS.
acte necesare: dosar plic, cerere tip
de la liceu, copie certificat de
naştere (elev), copie act identitate
părinte, adeverinţă cu vaccinările,
adeverinţă medicală “clinic
sănătos – apt pentru practicarea
sportului” de la medicul de fami-
lie.

Liga 1
Duminică, finalele
campionatului?
Duminică de la aceeaşi oră 21.00,
aSa Tg. Mureş şi Steaua pot
încheia conturile în ceea ce priveşte
campioana acestui sezon al Ligii 1.
Mureşenii joacă la Giurgiu, cu
astra, o formaţie lipsită de grijile
retrogradării, pe când deţinătoarea
cupei Ligii, Steaua joacă pe teren
propriu cu Fc Botoşani, o echipă
care se bate pentru cupele eu-
ropene. O victorie a aSa-ului
încheie lupta, iar Tg. Mureş poate
primi titlul de campioană. cFr-ul
şi-a primit punctele înapoi şi nu
mai are stresul evitării retrogradării,
însă au intrat alte echipe în horă.
Azi
16:00 Oțelul - U cluj (Digi, Look
Plus, Dolce)
18:30 Viitorul - Brașov (Digi,
LookTV)
21:00 cFr - rapid (Digi,
LookTV)
Duminică
16:00 ceahlăul - cSU craiova
(Digi, LookTV)
18:30 Pandurii  - cSMS iași (Digi,
LookTV)
21:00 astra - aSa (Digi, LookTV)
21:00  Steaua - Fc Botoșani (Digi,
Look Plus, Dolce)
Partidele Gaz Metan  - chiajna şi
Petrolul  -  Dinamo s-au jucat aseară

Liga a IV-a ELITE, etapa a
XXIII-a       

Sâmbătă
• Someşul Oar - Talna Orașu nou
(ora 15:00 și 17:00): Bathory Ștefan,
Pop Emanuel, Girați cristian. Ob-
servator: Vigu iosif
• Schwaben cămin - Viitorul Vetiș
(ora 13:00 și 15:00): Bogdan răz-
van, costea Dănuț, Pop cristian.
Observator: Halici Eugen
Duminică
• Sportul Botiz - Luceafărul Decebal
(ora 16:00 și 18:00): Kegyes Ervin,
Tăbăcaru Sergiu, Man cătălin. Ob-
servator: Por constantin
• Voința Doba - Turul Micula (ora
16:00 și 18:00): Kovacs Szabolcs,
Kopriva Tamas, Miron ciprian. Ob-
servator: Pataki Zoltan
•  Știința Beltiug – Unirea 08 Tășnad
(ora 16:00 și 18:00): Gavrilescu Dan,
Matei claudiu, Girați cristian. Ob-
servator: cionca Gheorghe
• Fc Olimpia ii Satu Mare - ceta-

teardud amânat.
• recolta Dorolț, stă.

Liga a IV-a
Seria a, etapa a XiX-a
Sâmbătă
• Ugocea Porumbești - aS Livada
(Ora 16:00 și 18:00): câmpan Mir-
cea, Bura ilie,, Demian rareș. Obser-
vator: ciarnău nicolae
• Energia negrești – Victoria apa
(Ora 11:00 seniori și 13:00 juniori):
Mandi attila, Kallos Tamas, Dan
Marius. Observator: Păduraru Va-
lentin
Duminică
• Someșul cărășeu – Voința Lazuri
(Ora 16:00 și 18:00): Hariș armin,
cereteu Tudor, Miclăuș răzvan.
Observator: iuhas ioan
• Prietenia crucișor - Someșul Odo-
reu (Ora 16:00 și 18:00): Petruț Se-
bastian, Lukacs Levente, Dan Darius
. Observator: Kuki carol
• Unirea Păulești – Voința Babța
(Ora 16:00 și 18:00): Dragoș Bog-

dan, Botoș roland, chiorean Ge-
orge. Observator: Morar nicolae
• Dacia Medieșu aurit, stă.
Seria B, etapa a XXiii
Sâmbătă
• Victoria 2008 carei – crasna Mof-
tinu Mic (16:00 și 18:00): robaș
raul, Peter alin, iuhasz Tibor. Ob-
servator:  Ziman cornel
Duminică
• recolta Sanislău – Victoria Petrești
(Ora 16:00 și 18:00): Lupcsa Zsolt,
Berei roland, nagy Szabolcs. Obser-
vator: năstruț Liviu
• Viitorul Lucăceni – real andrid
(Ora 16:00 și 18:00): ciocoi Ma-
rian, Pop Mihăiță, ardelean Vlad.
Observator: Papp ioan
• Vulturii Santău  - Olimpia
Domanești (Ora 15:00 și 17:00):
chiorean cristian, Pop casian,
anghiuș Marius. Observator: cseh
Sandor
• Fortuna căpleni  - Unirea Pișcolt
(Ora 16:00 și 18:00): Merkli csaba,

Talpoș Virgil, Bathory Ștefan. Ob-
servator: Kegyes Tibor
• Frohlich Foieni - Schamagosch
ciumești (Ora 16:00 și 18:00): Pop
Lucian, Kopriva Zsolt, Moisa Florin.
Observator: Torok Zoltan
• Stăruința Berveni - Kneho Urzi-
ceni (Ora 16:00 și 18:00): rebegea
ciprian, Gherasim Florin, Pop ra-
fael. Observator: racolța Vasile

Liga a V-a
Seria A, play-off, etapa V, duminică
• Platanul Marna - Olimpia căuaș
(ora 18:00): raț Sebastian, Kosor
Gabor, Bauer adalbert. Observator:
Dumitraș Gheorghe
• Victoria Tiream - aS Ghenci (ora
18:00): chiriloaia ciprian, costea
Gabriel, Sas ionuț. Observator: Me-
ninger Gavril
Seria A, play-out, etapa V, dumi-
nică
• Dacia Supur - Voința Sătmărel (ora
18:00): Moldovan andrei, Kovacs
Patrik, Szucs nicolas. Observator:

rosz Zoltan
• cheși Hodod – crasna craidorolț
(ora 18:00): Schwartzkopf Zsolt,
reday arpad, Hasna Mihail. Obser-
vator: Toth arpad
Seria B, play-off, etapa I, duminică
• recolta Dorolț ii - Dari Lipău  (ora
18:00): Kovacs attila, Bâlc csaba,
Szigray cătălin. Observator: chio-
reanu radu
• Fc certeze – Unirea Bercu (ora
18:00): Priner ionuț, Mihali Bog-
dan, Mihali Darius.Observator:
Stoica Viorel
• Viile Satu Mare  - Venus Dumbrava
(ora 18:00): robaș raul, Tăbăcaru
Sebastian, David raul. Observator:
Gherasim alexandru
Seria B, play-plăcere, etapa I, du-
minică
• Speranța Halmeu - Înfrățirea Tarna
Mare (ora 18:00): Petreuș Gheorghe,
Sulyok andrei, Surd Bogdan. Obser-
vator: Kegyes adalbert
• Egri Sasok agriș, stă.

Oficialii delegaţi la meciurile din week-end

Fotbalistul careian Eric
Bicfalvi e lider în clasamentul gol-
gheterilor din campionatul Ucrai-
nei, cu 16 goluri, și se gândește să
plece de la Volyn Luțk la o echipă
mult mai puternică.

"Echipa nu e în cea mai
bună formă, dar pe plan personal
stau foarte bine. aici e liniște. nu
m-a afectat presiunea. La Steaua, în
perioada în care eram acolo, era o
instabilitate foarte mare. am stat
cinci ani aici și s-au schimbat de 12

ori antrenorii. contează foarte
mult că domnul Lucescu mă apre-
ciază. am vorbit cu dânsul după
meci, dar n-am discutat nimic de
vreun transfer. Eu termin în vară
contractul cu Volyn Luțk. Pentru
mine contează acum, la 26 de ani, și
aspectul financiar. Vreau să mă duc
la o echipă mai bună decât Volyn
pentru a rămîne în anturajul echipei
naționale. am avut o ofertă foarte
tare de la Dnepr, dar am refuzat-o.
acum regret, nu mă gândeam că vor

ajunge în finala Europa League. Dar
și acum am o ofertă de la ei. am
avut câteva oferte foarte bune, dar
deocamdată nu m-au mulțumit
echipele de la care au venit. În viito-
rul apropiat nu mă pot întoarce în
românia", a spus Bicfalvi.

"Le-am promis colegilor că
la fiecare pasă de gol le dau o masă
în oraș. acum 5-6 etape nu mă gân-
deam că pot ajunge golgheter, dar
acum deja cred în șansele mele", a
completat Eric Bicfalvi.

Ucraina
Careianul Bicfalvi, dorit de finalista Europa League



OFERTE DE SERVICIU  

l Scoala Gimnaziala „ Constantin
Brancoveanu” angajeaza ingrijitor.Tel:
0261.712528 
l Sc Centrum Srl ofera locuri de munca
in Germania la ingrijire batrani.Se cauta
persoane care vorbesc limba germana la
nivel conversational;experienta reprezinta
un avantaj.Se ofera conditii legale de
munca,cazare,masa si salarii atractive.NU
PERCEPEM COMISIOANE!!! Detalii
la de luni-vineri:9-16,la telefoa-
nele:0733978859; 0733978860
l Locuri de munca Grecia - cameriste
hotel, ospatare, bucatarese, ingrijire ba-
trani. Tel. 0743692891
l Caut coafeza, frizer, manichiurista
pentru salon. 0744126848

CERERI DE SERVICIU

l Amenajari exterioare, gradinarit. Tel
0754679354
l Barbat 54 ani sofer categ.B,C,E caut
de lucru si accept orice oferta daca este po-
sibil cu cazare Tel : 0753.825.165 
l Sofer experimentat, inclusiv in U.E.,
permis de conducere categoria B si in curs
C, D, E, caut angajator. Telefon
0742193630
l Ingrjesc batrani sau copil Tel :
0745.416.027  
l Caut loc de munca!  Urgent!  Tel.
0743.365.114  
l Specialist în construcţii metalice caut
loc de muncă. 0771-475448.
l Tânăr, cu permis de conducere, caut
loc de muncă.  0743-365114.

MATRIMONIALE

l Pensionara, caud domn pentru relatie
serioasa. Te 0757645413
l Caut domn serios in varsta de pana la
60 de ani. 0771316324
l Barbat 54 de ani,caut partenera de
viata   0753.825.165 
l Doamna de 72 de ani fara copii caut
partener de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară
fără obligaţii până la 43 ani, pentru priete-
nie, căsătorie. 0747-832325.

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de
saptamana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Tele-
fon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele:
balastru, pietriş, moloz, pământ pentru
grădină şi gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientului. Serio-
zitate şi punctualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări.
0755-699856.
l Duc-aduc persoane în Germania.
Telefon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania,
Spania, Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, in-
tern şi extern, la cele mai bune preţuri. Te-
lefon (non-stop): 0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germa-
nia la destinaţie. Execut tractări în şi din
străinătate. Tel. 0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în
1,5 t, în Satu Mare şi judeţele învecinate.
Tel. 0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Fac masaj si menaj la familie mai in
varsta. tel.0745416027, 0743989352
l Forez puturi de apa la preturi 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 ame-
najări interioare şi exterioare: vopsit, gre-
siat, 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 24 ari la intrare in Lazuri
0745476469
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT, in
Lazuri, pret 10.000 euro. Tel
0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42
m cu anexe, aproape de Satu Mare. Pret
negociabil. Tel 0755401594,
0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu
documentatie si autorizatie de construc-
tie, mediu, pompieri, pentru o fabrica de
procesare a legumelor si fructelor. Tel
0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari in-
travilan in Satu Mare 15/20 ; 30/20 pro-
funzime;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
deschidere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren construc-
tii, semicentral(parcelabil) in Carei, 650
eur/aria( si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Ca-
reiului 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe
strada Victoriei nr.21/B Satu Mare. In-
gradita, are apa-canalizare, curent elec-
tric, foisor, wc, magazie pentru unelte si
parcare betonata. 0725915007
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari in-
travilan, zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o
casa mica de vacanta. Terenul are 25m
front. Pret 18.000 euro negociabil.
0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24
ari, parcelabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu
mic, suprafata de 1.100 mp, la 250 m de
la drumul principal, 5.500 euro, negocia-
bil. Telefon: 0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extra-
vilan 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 in-
travilan in zona Dara-Diana 1200
euro/ar. Tel: 0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona
industrială, 68 ari pe str. Careiului. Tele-
fon 0752-032125.
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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:

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fata/baiat 
la spalatorie auto.
Tel:0746.817.662

Angajam ajutor cofetar-
patiser si vanzatoare.
Telefon: 0261722000

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. 0753.137.060  
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Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata
395 mp. toate utilităţile (apa, gaz, canali-
zare 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 to-
tala construita de 1.652 mp si teren aferent
in localitatea 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 2 camere SC Lord Land
SRL in suprafata de 51 mp utili in asocia-
tie 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 aproxima-
tiv la 200 m, la pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700
mp in localitatea Tureni, utilitati apa,  cur-
rent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel Paradis,
in vecinatate de centrul logistic AQUILA,
judetul Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155
mp in localitatea Satu Mare, pe Drumul
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
Calculator248.00 lei
Calculator183.60 lei
Calculator211.20 lei
Calculator283.30 lei
Ups 720.20 lei
Calculator433.90 lei
Calculator315.80 lei
Calculator276.90 lei
Laptop 284.10 lei
Calculator269.30 lei
Mixer 80.00 lei
Calculator206.00 lei
Mobilier 458.00 lei
Chevrolet aveo 5,816.30 lei
Opel astra 7,098.00 lei

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

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichida-
torului judiciar din  str. Constantin Brân-
coveanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data
de 22.05.2015 SC ERGOLEMN S.A
08:00, SC FOX COM SRL 08:30,  SC
CLARION PROD SRL 09.00 am,  SC
LORD LAND SRL  09.30 am, S.C.
AGROMEC PĂULEŞTI S.A 10:00
a.m., SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30
a.m., , SC MIDICONS SRL 11:30 pm,
SC DOMARIS COM SRL 12:00 p.m ,
SC  ANDANDINO LAND  SRL ora
12:30, SC TECHNOTRADE SRL
13:00 pm, SC SIMACO VEST DIS-
TRIBUTIE 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 22.05.2015
ora 11:00 lista bunurilor mobile si im-
obile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

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

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL în calitate de lichidator judiciar
scoate la vanzare prin licitatie publica bu-
nurile debitoarei: Autotractor marca Volvo
3 bucati, prêt de pornire 12.900 euro, Semi-
remorca Krone 1 bucata prêt de pornire
4.900 euro, , licitatia se va organiza in data
de 22.05.2015  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,
decomandat, finisat, suprafata utila 80 mp,
et.4, blocul are acoperis tip casa, parcare. Tel
inf. 0740.235.728

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

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

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

GARSONIERE

l Vand garsoniera tip apartament M
14,bloc de caramida cu mobila de bucata-
rie,baie marita.Pret 13.000 euro.Tel :
0753.674.387  
l Vand Garsoniera pe strada arinului.
7000 euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, ter-
mopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Tele-
fon 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 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, bal-
con inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in
apropiere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semideco-
mandat, nu este renovat. Pret 23.000 euro
negociabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din
caramida, pret 13500 euro. Tel:
0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidari-
tăţii (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 semicen-
tral, 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 su-
prafaţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere se-
midecomandat, din cărămidă, zona Piaţa
Someş. Preţ - avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat,
cu termopane, microcentrală, faianţat, gre-
siat, etaj III, la preţul de 19.000 euro. str.
Aleea Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-
632354.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap.3 camere la parter,Carpaţi
2,utilat.Preţ negociabil,merită văzut
Tel:0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4,
micro 15, renovat recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Dru-
mul Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 bal-
coane mari, beci, parcare, gol, imediat
ocupabil. Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa
scoala si gradinita, reabilitat termic, imbu-
natatiri, 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,
accept prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul
Careiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 bal-
coane mari,beci nefinisat.Tel :
0361.805.409 sau 0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Te-
lefon: 0740-477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si
garaj,pe aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14
Mai.Pret:28000 Euro.Tel:
0770.191.459,0721.475.767

APARTAMENTE 4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa in curte comuna pe strada
Iuliu Maniu, pret 38.000 euro. Tel
0722616473
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari cen-
tral, 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 casa in rosu, 200mp, zona Billa,
telefon 0740858313
l Vindem 2 case pe un teren de 1612
mp pe str. Fabricii.Tel : 0743.424.471 sau
0748.108.881  
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4
camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beci-
uri si 8 arii de gradina, pret 93.000 euro ne-
gociabil negociabil sau jumatate din
proprietate 41.500 euro negociabil. Tel
0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie uti-
late,curte si gradina cu vie si pomi fructiferi
.Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie,
bucătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari
teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren
extravilan, aşezat la capătul străzii Odo-
bescu. Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-
346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate uti-
lităţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren
cu două solarii - 900 mp, acoperit. Telefon
0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră con-
fort sporit 7 ari livadă cu casă alcătuită din
cameră, bucătărie, baie (apă, curent), si-
tuată lângă ştrand. Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
cămară alimente, un hol la intrare, garaj, 5
ari cu toate utilităţile, la preţ bun - 56.000
euro. 0770-429973, 0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-
425062.

l Vând la intrarea în Amaţi, la 2 km de
oraş, în zona de vile, cu utilităţi: o casă de
locuit nouă, cu mansardă, jos living, bucă-
tărie, 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 inte-
rior, 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 par-
cele la 6 arii/ buc. la 1550 euro/arie, toate
împreună sau pe bucăţi sau la schimb cu
apartament sau alte variante. Telefon
0745-049715.

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV,
luxos. Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in
Carei. Telefon: 0746335117,
0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere,
etajul I. Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et
IV, renovat complet, mute dotari in Carei,
17.600 euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+ gaz+ baie in Carei. Telefon:
0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10
ari teren in Carei, 24.000 euro, neg. Tele-
fon: 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-coa-
fură cu toate dotările în Carei, zonă circu-
lată. Telefon: 0746476885.
l Vând casă bună pentru birou, activi-
tăţi comerciale, cabinete medicale etc. în
centrul vechi al Careiului. Telefon: 0744-
131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, par-
ter, 2 camere, 2 băi, semidecomandat, con-
fort 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, si-
tuată 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 “Eli-
berării”, etajul III, nedecomandat - stare
foarte bună. Dotări: un boiler, 2 convec-
toare, pivniţă. Relaţii la telefon: 0742-
312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa compusa din 3 camere,bu-
catarie,hol,camara,bucatarie de vara cu ca-
mara,grajd,gradina,suprafata 32 ari situata
in comuna Terebesti,zona linistita,mai
vand mobila vache compusa din dulap,pat
dublu,scrin si lada lunga,deasemenea si o
moara de vanturat.Tel 0720.177.400 
l Vand casa la Radulesti. 0745390764 
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, ampla-
sata pe o gradina in mijlovul satului cu li-
vada. Pretul 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.tel
0748.657.306  
l Vand teren intravilant in Vetis
4900mp pe strada Satmarel 300m stanga
de la drumul Careiului 14500 euro
neg.Tel: 0751.750.481

Vând parterul din casă cu 2 nivele cu grădină,
cartierul Titulescu. Telefon 0752-217797 sau
0740-463442.

Vând casă pe strada Retezatului nr. 30. Curte
comună. Preţ 29.000 euro sau schimb cu apar-
tament. 0740-227618. 

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

VÂND 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.

Vand apartament 3 camere -bloc nou-str.
Tudor Vladimirescu, nr. 9, et. II, tel.
0754037818

Vând apartament 2 camere 54 mp + 2 bal-
coane, etaj 4, pe drumul Careiului 154/A,
preţ negociabil - 16.000 euro. Informaţii, te-
lefon 0754-504755.

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

Vand apartament 2 camere- finisat-
str.Horea, nr. 8, et. III. Telefon
0724454745. 



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 ate-
lier,15 ari teren.Tel: 0740.317.642 
l de vanzare casa in centrul comunei
Apa cu 3 camere,utilitati si 16 ari de teren
Urgent pret 15.000 euro negociabil. Tel:
0757.719.238  
l Vind teren intravilan 1126 mp, in
Moftinu-Mic, 50 metri de la dN Carei-
Satu-Mare, pret negociabil. Telefon:
0788510733
l Vând/schimb casă superfinisată la
ţară, 42 ari teren, izolată exterior, geamuri
termopan, baie, bucătărie, hol, trei camere
mari, 2 intrări, la casă, cu uşi termopan,
centrală pe lemne, boiler gaz, boiler curent.
0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras.
0726-643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze
nr. 281 şi 2 locuri de casă alăturate. 0742-
464113.
l Vând 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. Telefon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor negocia-
bil. 0758-253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în
satul Nisipeni, comuna Lazuri. Telefon
0755-279614, 0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demo-
labilă, Mădăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în
Berveni, 35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în
Cioncheşti, la 300 de metri de drumul
principal. Telefon: 0746-853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon
0745-390764.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand dacia 1310,pentru
Rabla.Tel:0261715908  
l Vand Renault Megan Cabrio
2004,benzina motor 2L,Pret 3700 euro
Tel :0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bas-
culabila,din 1999 in stare foarte buna. Tel
: 0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro
4.Recent adus in tara.0748.284.664.
l Vand Mercedes A Classe 1,7
diesel,Ford Focus benzina  1,8 neimatric-
ulate 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 serv-
ice, recent adus in tara. Tel.0773.835.662
l Vand Audi A 5 2010 sportack
89.000km, motor 2.0 TdI Tel:
0747.108.842  
l Vand Opel Cadet, motor dIESEL,
capacitate 1600cmc, in buna stare de func-
tionare, sau piese de schimb, pret 600 de
euro. Informatii telefon.0745048241,
0752029511
l Vand Renault megan cabrio motor 2L
benzina an fabricatie 2004 Pret 3900 euro
Tel : 0742.763.592 
l Vand Ford Galaxy diesel, recent adus
în ţară, climatronic etc.Tel. 0744.792.284  

PIESE dE MAŞINI

l Vand piese pentru dacia, dezmem-
brez dacia, electromotor, alternator,
capota, bara, etc. Tel 0740698675

VÂNZĂRI dIVERSE

l Vand telefon Iphone 5, functioneaza
perfect. pret 1000 de lei. 0746402913
l Vand Frigider si congelator.
0745390764
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, acu-
mulatori, blituri, obiectve.
Tel.0755785175
l Vand patut si carucior pentru
copii.Tel 0744.755.791
l Vand X-Box 360. Tel.0743894567
l Vand tigla veche. Tel 0745039506
l Vand urgent mobila veche furnir nuc
3000 lei neg; covor persan 200 lei; soba
electrica cu cuptor 200 lei si 2 buc tablou
Gobler 50lei/buc.Tel 0733.729.997 
l Vand 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
avantajos. Tel.  0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vând  frigder Arctic şi congelator. Tel:
0745.390.769 şi 0745.390.764  
l Vând frigider mijlociu. Tel:
0361.805.409 sau 0748.922.050 
l Vand calorifere din otel aproape noi.
Tel: 0748.789.890 
l Vand carucior de copii, nou si gard de
trestie. 0740079656
l Vand masina cheita si croi accesorii.
Tel 0754060699
l Vand coltar bucatarie-hol masa exten-
sibila cu 4 scaune. Tel 0770543013
l de vanzare tigla din demolari marca
Jimbolia prêt 0.75 bani (merita vazut) Tel
: 0744.927.132  
l Vand carbune. Telefon: 0744314043
l Vand radiator electric si masa calcula-
tor. 0749432949 
l Vand masa de 6 persoane din lemn
masiv cu 6 scaune. Tel 0740634814

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vand 36 oi turcane.Informatii tel :
0261.838.052  
l Vand prepelite ouatoare din mai
2014. 0740057073

VÂNZĂRI dIVERSE AGRICOLE

l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, International,
coase, discuri, agricole noi, prese balotat, sema-
natori, anvelope tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare In-
ternational, Fiat, Case, putere 50 CP-125 CP,
coase, semanatori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug + se-
manatoare paioase 15 randuri toate in stare
buna de functionare. Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci.
Telefon: 0757424405.          
l Vând prune înChereuşa, 1,50 lei, preţ ne-
gociabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor david Brown. 0261-821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.

ÎNCHIRIERI

l Inchiriez salon de infrumusetare complet
dotat pentru coafura+frizerie, cosmetica, ma-
nichiura, pedichiura, masaj, solar, situat in Piata
Titulescu- Satu Mare. Tel. 0744126848
l dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet uti-
lat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera, bloc
nou, semi-mobilat, ultracentral, pret 150
euro/luna, tel 0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracentral et.1,
nemobilat, finisat, suprafata 70 mp, pret 200
euro/luna. tel 0741601130
l Inchiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central
curte interioara,asociatie. Tel. 0742.700.379
sau 0770.592.182 
l dau in chirie spatiu comercial pe str.Ca-
reiului, 85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si beci,
115 euro negociabil. Tel 0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central,
curte interioară, asociaţie. 0770-592182, 0742-
700379.
l dau în chirie garsonieră mobilată + inter-
net. Telefon 0361405012
l dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane
singure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-
134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l dau în chirie autoturisme, la preţuri rezo-
nabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI
l Cumpar pene noi si
vechi.Tel:0754.525.199  
l Cumpar masini pentru programul rabla,
asigur radierea masinii, rog seriozitate. Tel
0740968675
l Cumpar mobila lucioasa cu flori sau or-
namente Tel : 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Tele-
fon: 0744-107564, 0770-459489.
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Sunt alături de familia celui care a
fost veteran de război 

DuMITRu 
DuMITRu, 

în aceste clipe grele, pricinuite de tre-
cerea sa în nefiinţă. Îmi exprim
recunoştinţa şi solidaritatea faţă de
oamenii care au luptat pentru statul
român. 

Prefectul judeţului Satu Mare, 
dr. Eugeniu Avram  

Vand rulota 7m dotata cu toate utilitatile,
pret 6000 euro negociabil. 0722612033

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.

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 ( spatiu commercial ) 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
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750
euro
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 161.340 euro +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme 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 ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 68.300 euro +TVA

Constructie cu destinatie productiv-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situ-
ate 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

suprafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progre-
sului, nr. 26 – 27.900 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 – 9.377 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 – 1.134 euro + TVA

Autoutilitară Volkswagen, nr. de identificare
FBVK1d1C1PI07X4, an de fabricaţie 1999, nr.
de înmatriculare SM-09-PAM  –1.092 euro +
TVA;

Autoutilitara Ford Transit, nr. de identificare
WV1ZZZ2dZXH005926,  an fabricatie 1989,
nr. de inmatriculare SM -11-PAM – 851 euro +
TVA

Diverse :
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11
elemenți, 280 buc. - 6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9 elemenți,
150 buc. - 2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7 elemenți,
60 buc. - 810 euro + TVA
Casete video – 1.185 bucati - 955 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483
euro + TVA
Articole de mobilier, perne, fete de masa,
lenjerie pat, plapuma, saltele, proprietatea SC
Elegance Impex Mob SRL – 7.667 lei
Bunuri mobile ( stoc de marfa, auto) proprietatea
Spencer SRL
Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii
- 11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc
si second - 277 buc) proprietatea Ripping Fleek
SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto  ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbra-
caminte si incaltaminte) proprietatea Clarisa
Com SRL – 2.341 euro + TVA
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kine-
toterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina
SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa format din piese auto
Aro, dacia, Cielo, Oltcit ) proprietatea Autosim
- 3.874 euro + TVA
Bunuri mobile ( 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
Bunri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Energy
Cosm SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventor ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje
de constructii, obiecte de inventar ) propri-
etatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bem-
com Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Raly Serv
Construct SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont
SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse) propri-
etatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( Tractor MTZ Belarus ) propri-
etatea danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile (mijloace de transport ) propri-
etatea Scorpion SRL
Bunuri mobile ( piese auto ) proprietatea Fast
Food Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse )
proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo
Trading Ltd Bunuri mobile ( laptop, mobilier,
imprimanta, scanner ) proprietatea Global Job
Experience SRL

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.

CONdOLEANţE

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 Renault Megane, preţ 800 de euro.
Informaţii la telefon 0751.879.087.
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07:00 – Program educativ: „Să vor-
bim în Engleză”, ep. 34
07:30 – Ştiri NV TV
08:00 – Program pentru copii, Car-
tea Cărților, ep. 41
08:30 – Program pentru copii: „Ca-
feneaua cu poveşti” ep. 7
09:00 – Lumea Copiilor
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)     
12:00 – Săptămâna Sportivă (re-
luare)     
13:00 – Documentar: „Iranium”
14:00 – Viaţa la ţară (reluare)      
15:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)      
16:00 – Muzică şi voie bună 
(reluare)      
18:00 – Documentar: „Apa, ca un
bivol negru”

18:30 – Marile Oraşe, ep. „Rio de
Janeiro”
19:00 – Dialoguri de Valeriu Ioan 
20:00 – NVdem TV!
21:00 – Oameni şi Fapte
22:00 – Box Office 
22:30 – Music News
23:00 – Film artistic: „O viaţă în ar-
monie
00:30 – Film artistic: „Protectorul”
01:00 – NVdem TV!  (reluare)
02:00 – Film artistic: „Călăreţul
ambulant”
03:30 - Marile Oraşe, ep. „Rio de Ja-
neiro”
04:00 – Music News
04:30 – Documentar: „Iranium”
05:30 – Box Office
06:00 – Teleshopping 

RecomandareSâmbătă

Televiziunea 
care te respectă!

Ora 20.30 -Selfie

Recomandare

07:00 – Dialoguri de Valeriu Ioan 
(reluare )
08:00 – Lumea Copiilor (reluare )
09:00 – Program educativ: „Să vorbim în
Engleză”, ep. 35
09:30 – Program pentru copii: „Povestea
lui Samuel Morris”
10:00 – Program pentru copii: „Harta
Comorii”
11:30 – Documentar: „Istrael, o călătorie
în timp”
12:30 – Documentar „Pe braţele îngeri-
lor”
13:00 – Viaţa la ţară 
14:00 – NVdem TV! (reluare )
15:00 – Festivalul Folcloric “Rozmarin în
colţu’ mesii”, ediţia a II-a
18:30 – Documentar „Luceafărul de
dimineaţă din Wettenberg”

19:00 – Box Office 
19:30 – Marile Oraşe, ep. „Rio de Janeiro”
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Actualitatea Careiană 
21:45 – La izvor de cânt şi dor (reluare )
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office
00:10 – Festivalul Folcloric “Rozmarin în
colţu’ mesii”, ediţia a II-a 
03:30 – Film românesc: „Doi Crai”
04:00 – NVdem TV! (reluare)  
05:00 – Music News
05:30 – Documentar: „Luceafărul de
dimineaţă din Wettenberg”
06:00 – Film serial: „Teatrul de pe strada
7”, ep. 23
06:30 – Program pentru copii: „Povestea
lui Samuel Morris”
06:50 – EnergySPORT

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 În grădina
Danei 07:30 Istorii
de buzunar 07:45
Arthur 3: Războiul
celor două lumi

09:30 Maşini, teste şi verdicte
10:00 Europa mea 10:30 Zon@
11:10 O dată’n viaţă 12:20 O
dată’n viaţă 13:30 Impact global
14:00 Telejurnal 14:30 Vreau să
fiu sănătos 15:00 Ora regelui
16:00 Dosar România 17:00
Bun de tipar 17:30 Vorbeşte
corect! 18:00 Exclusiv în
România 18:50
Teleenciclopedia 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 21:00 Viena,
venim! 22:00 Eurovision 2015
00:20 Nocturne 01:15 Incendiar
02:55 Discover România

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 I Like IT
10:30 Ce se întâmplă
doctore ? 11:00
Daltry Calhoun: tată

fără voie 13:00 Ştirile Pro Tv 13:05
Toate pânzele sus! 14:30 Românii
au talent 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Fură şi fugi 22:30 Ferma vedetelor
00:30 Amintiri din abis 02:15
Apropo Tv 03:00 Promotor 03:30
Amintiri din abis 05:00 Lecţii de
viaţă

09:00 Odiseea 11:00
Merlin şi cartea
secretelor 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 Faţă în faţă 23:30
Clinica 01:00 Stăpânii străzilor
03:00 Hercule 03:45 Acces direct

07:00 Teleshopping
07:30 Mondenii
08:00 Trăsniţi din
NATO 09:30
Teleshopping 10:00

Jurnalul STV Junior 10:30 Click!
Poftă bună! 11:00 Mondenii 11:45
Cireaşa de pe tort 12:30 Constantin
60 13:45 Prin cenuşa imperiului
16:00 Schimb de mame 18:00 Focus
19:00 Râzi şi câştigi 19:30 Cireaşa
de pe tort 20:30 Rezervele 23:00
Cum sta treaba cu ai mei 01:00
Mama mea găteşte mai bine 02:00
Constantin 60

07:30 Pastila de râs
08:30 Suleyman
Magnificul 11:00
Arena bucătarilor
11:30 Gaşca 12:30

Știrile Kanal D 13:45 Mama mea e
cea mai bună 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
Madea şi reuniunea de familie 01:30
Știrile Kanal D 02:30 Dila 04:15 D-
Paparazzi

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

10:30 Puterea destinului 11:30 Los
Miserables 14:00 Chelsea Settles

14:30 Chelsea Settles 15:00 Inger
salbatic 16:00 Inger salbatic 17:00
Las Bravo 18:00 Suflet călător 19:00
Suflet călător 20:00 Los Miserables
21:00 Los Miserables 22:00
Dragoste de viaţă 23:00 Teen Mom
00:00 Iubire ca în filme 01:00
Doctorul casei 02:00 Acasă la
români

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 Râzi de toţi banii!
15:00 Ştiri Sport.ro 15:05 Marea
Ţăcăneală 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 Local
Kombat 23:00 Pranked 01:00
Wrestling SMACK 02:00 Caged

07:40 Supravieţuire
în doi 08:35 Joaca
de-a supravieţuirea
09:30 Cum se fabrică

? 10:00 Tancurile - Momente de
glorie 11:00 Tancurile - Momente
de glorie 12:00 Licitații contra
cronometru 12:30 Licitații contra
cronometru 13:00 Licitații contra
cronometru 13:30 Licitații contra
cronometru 14:00 Licitații contra
cronometru 14:30 Licitații contra
cronometru 15:00 Supermașini
16:00 Cum se fabrică ? 16:30 Cum
se fabrică ? 17:00 Man vs Expert
18:00 Escrocherii adevărate 18:30
Escrocherii adevărate 19:00 Cum se
fabrică mâncarea 19:30 Cum se
fabrică mâncarea 20:00 Maşini pe
alese 21:00 Maşini nervoase 22:00
Maşini nervoase 23:00 Lupte în ring
00:00 Nerecomandat celor slabi de
inimă 01:00 Curiosity 

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 Politică şi
delicateţuri 16:00 Tezaur folcloric
17:00 Gala Umorului 18:00 Lozul cel
mare 18:30 Starea naţiei 18:45 Dosar
România 19:45 Sport 20:00 Telejurnal
21:10 Tranzactie cu bucluc 23:00
Starea naţiei 23:40 Garantat 100%
01:40 Profesioniştii... cu Eugenia Vodă 

07:00 Ştirile Pro Tv
10:00 După 20 de ani
11:00 Nebunia zeilor
II 13:00 Ştirile Pro Tv
13:05 Apropo Tv

14:00 Urăsc Ziua Îndrăgostiţilor 16:00
Nuntă în familia noastră 18:00
România, te iubesc! 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:30 #Selfie 23:00 Stealth - Pericol
invizibil 00:30 Fură şi fugi 02:30 Ferma
vedetelor

09:00 101 Dalmatieni
II 10:30 Căutătorii de
comori 12:30 Next
Star 13:00 Observator

13:15 Next Star 16:00 Observator
16:15 SuperBingo Metropolis 19:00
Observator 20:00 Star News 20:30
Insula iubirii 23:00 Kull, cuceritorul
01:30 Merlin şi cartea secretelor 03:30
Odiseea 05:00 Hercule

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
Playtech 12:00 Mondenii 12:30
Amintiri din viitor 13:30 Secretul lui
Nemesis 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
Secretul lui Nemesis 01:00 Rezervele
03:30 Cum sta treaba cu ai mei

07:00 Știrile Kanal D
07:30 Arena
bucătarilor 08:30
Suleyman Magnificul
11:00 Gaşca 12:00

Club Nautica 12:30 Știrile Kanal D
13:45 WOWBiz 15:00 Madea şi
reuniunea de familie 17:00 Asta-i
România! 18:45 Știrea zilei 19:00
Știrile Kanal D 20:00 Ochii din umbră
21:30 O mărit pe mama soacră! 23:30
Specii disparute 01:30 Știrile Kanal D

07:45 Las Bravo
09:15 Suflet călător
11:30 Los
Miserables 13:59

Chelsea Settles 14:30 Chelsea Settles
15:00 Inger salbatic 16:00 Inger
salbatic 17:00 Las Bravo 18:00 Suflet
călător 19:00 Suflet călător 20:00 Los
Miserables 21:00 Los Miserables
22:00 Dragoste de viaţă 23:00 Teen
Mom 00:30 Iubire ca în filme 01:30
Doctorul casei 02:15 Acasă la români

07:40 Dragoste
fierbinte 09:15 Liga
dreptății: Captivi în
timp 10:10 Hamlet

12:15 Fata cu nouă peruci 14:15
Blestemul regelui Midas 15:55 Gigolo
de ocazie 17:25 Schimb de dame
19:05 Liga dreptății: Captivi în timp

20:00 X-Men: Viitorul este trecut
22:10 Urzeala tronurilor 23:10
Căpitanul America: Primul
Răzbunător 00:25 Poveşti de groază
01:01 Povestea lui Lizzie Borden
02:50 Aleargă, Ronnie, aleargă

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 Râzi de toţi banii!
15:00 Ştiri Sport.ro 15:05 Marea
Ţăcăneală 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 23:00 Pranked
00:00 Ştiri Sport.ro 00:30 Wrestling
WWE NXT Next Generation 01:30
Fight Night:''BanKOuri cu olteni''

07:40 Tancurile -
Momente de glorie
08:35 Oraşe în
secţiune 09:30

Cum se fabrică ? 10:00
Tehnologie extremă 11:00
Licitaţia de containere 11:30
Licitaţia de containere 12:00
Vânătorii de licitaţii 12:30
Vânătorii de licitaţii 13:00 Bagaje
la licitaţie 13:30 Bagaje la licitaţie
14:00 Comori uitate 15:00
Maşini pe alese 16:00 Maşini pe
alese 17:00 Acvarii la comandă
18:00 Căsuţe în copaci 19:00
Cum se fabrică mâncarea 19:30
Cum se fabrică mâncarea 20:00
Căutătorii de aur din Marea
Bering 21:00 Vedete în sălbăticie
cu Bear Grylls 22:00 Insula lui
Bear Grylls 23:00 Supravieţuire în
doi 00:00Impact Wrestling 

Duminică

Ora 20.30 - Fură şi fugi
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Cu toate că auto-
rităţile locale se străduiesc
să scoată în afara Sătmaru-
lui traficul greu, mai sunt
unii tiriști care nu ţin cont
de aceste prevederi și își
lasă mastodonţii care pe
unde apucă. De-a lungul
străzii principale din car-
tierul Micro 17, spre exem-
plu, zilnic pot fi văzute
două sau trei mașini mari.
Ba mai mult decât atât,
una dintre acestea este par-
cată chiar lângă o trecere
de pietoni obturând,
foarte serios, vizibilitatea

șoferilor într-o astfel de
zonă periculoasă. Pe de altă
parte, tiriștii care-și par-
chează ilegal mastodonţii îi
deranjează și pe cei care
stau în zonă. Ei se plâng că
ori de câte ori se uită pe
geam au aceeași privire: ti-
rurile. Și nu sunt singurele
locuri în care pot fi văzute
astfel de situaţii. Nu ar
strica faptul ca, măcar din
când în când, poliţiștii să
verifice cine și unde își lasă
mașinile. Poate niște
amenzi i-ar mai disciplina
pe unii și pe alţii.

Tiriştii şi parcările lor

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 10%  șanse de precipitaţii

Maxima: 28°C         Minima: 12°C

Umiditate: 52%
aa

a

eUrO 4,4483

USD 3,9765

100 Forinţi 1,4484

Centru regional de colectare a
deşeurilor electrice la Satu Mare
8 Centrul de la Satu Mare este cel mai mare din România

Asociaţia Română pentru
Reciclare RoRec,
împreună cu Primăria

Satu Mare, au inaugurat ieri cel
mai nou centru pentru
colectarea deşeurilor electrice şi
electronice din Reţeaua
Naţională de Colectare RoRec.
De acum întreaga comunitate
din Satu Mare are acces la un
serviciu de colectare permanent
şi gratuit al deşeurilor de
echipamente electrice şi elec-
tronice. 

Centrul de colectare
lansat ieri reprezintă cea mai mare
locaţie din reţeaua realizată de
Asociaţia RoRec în parteneriat cu
autorităţile locale, la nivel
naţional. Centrul din Satu Mare
oferă servicii de colectare şi prelu-
are a deşeurilor electrice atât pen-
tru persoane fizice cât şi juridice.
“Obligaţia României de a colecta
anual patru kilograme pe locuitor
de deşeuri electrice este departe
de a fi îndeplinită. Iar Comuni-
tatea Europeană poate sancţiona
oricând statul român pentru acest
lucru, aşa cum a făcut-o deja în
cazul altor state membre UE”, a
declarat managerul regional
Florin Popa. 

Primarul Dorel Coica îi
invită pe toţi sătmărenii să se de-
baraseze de aceste deşeuri elec-
trice, considerate periculoase.
“Parteneriatul de succes dintre
Primăria Municipiului Satu Mare
şi Asociaţia RoRec a dus la re-
alizarea acestui centru de
colectare pentru deşeurile elec-
trice şi electronice, prin care
punem la dispoziţia cetăţenilor,
instituţiilor şi societăţilor comer-

ciale din Satu Mare un serviciu
permanent de colectare a acestor
deşeuri. Invit pe această cale toţi
locuitorii municipiului nostru, in-
diferent că sunt persoane fizice
sau juridice, să facă un bine medi-
ului înconjurător şi comunităţii
din care facem parte, prin
colectarea selectivă a deşeurilor
electrice şi electronice”, a declarat
primarul municipiului Satu Mare,
Dorel Coica. 

Astfel, sătmărenii pot
depune deşeurile electrice şi elec-
tronice (DEEE) la punctele fixe
de colectare în intervalul 9.00-
17.00. Echipa Asociaţiei RoRec şi
voluntarii acesteia îi aşteaptă pe
sătmăreni la cele 11 puncte de
colectare fixe, ce vor fi amplasate
în următoarele locaţii din oraş:
Str. Depozitelor, nr 23 – Centrul
de colectare DEEE; Cartier M16
– lângă Grup Scolar G. E. Palade;

Cartier M 14 – lângă Școala
Gimnazială Mircea Eliade;
Cartier M15 – lângă Școala
Gimnazială Bălcescu-Petofi (fosta
Școală Generală Nr. 4); Cartier
M17 – lângă Școala Gimnazială
Lucian Blaga; Piața Titulescu –
lângă Școala Generală Nr. 10;
Carpaţi II – lângă Școala
Gimnazială Octavian Goga; Str.
Rodnei – lângă Școala
Gimnazială Vasile Lucaciu ( fosta
Școală Generală Nr. 21).

În plus, Asociaţia RoRec
pune la dispoziţia cetăţenilor ser-
viciul de preluare gratuită de la
domiciliu sau sediu de firmă ori
instituţie, pentru deşeurile elec-
trice grele sau voluminoase. Servi-
ciul funcţionează pe bază de
programare telefonică la
0742.550.071, sau sunând gratuit
la TelVerde 0800 444 800, zilnic,
între 9-17.

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:

Tur, 1 Iunie şi Moţilor

Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru discon-
fortul cauzat populaţiei. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania OMS
România SRLDirecţia Sanitar Veterinară

şi pentru Siguranţa Alimentelor
(DSVSA), cu participarea directă a 14
medici veterinari specialişti din judeţ,
va declanşa săptămâna viitoare o cam-
panie de vaccinare antirabică la vulpi
cu administrare  manuală , în judeţul
Satu Mare. Vor fi  distribuite la vizuină
1.750 de momeli vaccinale,
acoperindu–se cele 70 vizuini inven-
tariate, cu un număr de 25 momeli
pentru fiecare kilometru pătrat.
Acţiunea va acoperi 18 fonduri de
vânătoare din judeţul Satu Mare, din
care 12 fonduri ale Asociaţiei
Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi, trei  fonduri de vânătoare ale
Direcţiei Silvice şi trei fonduri  de
vânătoare private.

Florin Dura

Vulpile, momite
cu vaccin

Mai mulţi sătmăreni au scăpat de
la moarte ca prin urechile acului       

INVESTIŢIE. Sătmărenii au de ieri un centru pentru preluarea
deşeurilor electrice

Ciprian Bâtea

La data de 21 mai 2015, în
jurul prânzului, pe strada Mihai
Eminescu din Negreşti Oaş a avut
loc un eveniment rutier. Poliţiştii
rutieri negreşteni au stabilit  că
Vasile C. a condus autoturismul
marca Ford şi nu a acordat priori-
tate de trecere unei femei, în vârstă
de 59 de ani, care în calitate de
pieton era angajată în traversarea
străzii prin loc marcat şi semnalizat
corespunzător. În urma evenimen-
tului a rezultat rănirea gravă a fe-
meii. 

Joi, la ora 17.40, poliţiştii
rutieri sătmăreni au intervenit la
faţa locului la un accident rutier pe
DN 19 A, la ieşirea din municipiul
Satu Mare spre Dorolţ. Din
cercetările efectuate s-a stabilit că
Zoltan B. a condus autoturismul

marca Toyota, iar pe fondul
neasigurării corespunzătoare la
schimbarea direcţiei de mers prin
viraj la stânga a intrat în coliziune
cu autoturismul marca Audi, care
era angajat în depăşirea sa şi care era
condus de Iosif F. În urma eveni-
mentului a rezultat rănirea gravă a
conducătorilor auto şi a unui tânăr,
în vârstă de 25 de ani, pasager în au-
toturismul marca Audi. În ambele
situaţii conducătorii auto au fost
testaţi cu aparatul etilotest, rezul-
tatele fiind negative, de asemenea
le-au fost recoltate probe biologice
de sânge în vederea stabilirii even-
tualei alcoolemii. În cauze se
efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de vătămare
corporală din culpă.

Robert Marcus

ANUNŢ

Prin prezenta, invităm producătorii din județul
Satu Mare care doresc să-și prezinte/să-și promoveze
produsele fabricate, cu ocazia evenimentului „Zilele
Județului” organizat în perioada 26-28 iunie 2015, să-
și depună intenția de participare la eveniment până la
data de 25 mai 2015 la Registratura Consiliului
Județean Satu Mare.
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