
Hram la cea mai veche şi mai
importantă mănăstire din judeţ
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l Plenul Camerei deputaţi-
lor a adoptat cu 273 de voturi
“pentru”, 10 voturi “împotrivă”
şi 8 “abţineri” Legea privind
alegerea Senatului şi a Camerei
deputaţilor, precum şi pentru
organizarea şi funcţionarea Au-
torităţii electorale Permanente.
Camera deputaţilor este for
decizional, iar legea a fost tri-
misă la preşedintele Klaus Io-
hannis spre promulgare. 
l Copreşedintele PNL,
Alina Gorghiu, este acuzată că
a coordonat o lucrare ştiinţifică
intitulată “Medierea - oxigen
pentru o societate modernă”.
Lucrarea conţine numeroase
fragmente plagiate, dar şi 20 de
pagini copiate cuvânt cu cu-
vânt. Cu câteva ore înainte de
publicarea dovezilor, Alina
Gorghiu, căreia i s-a cerut un
punct de vedere, a susţinut că
este victima unui complot poli-
tic, încercând să se apere în
scandalul care încă nu înce-
puse. 

continuare în pagina 2
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Editorial

Se zvoneşte
prin ziare...
voIcu D.RuSu

ReUşITă
Inna a făcut

show de Zilele
Judeţului

Fraudă de 2,5 milioa-
ne euro cu ramificaţii
la Satu Mare pag.  3

CIAdO România, cea mai
titrată organizație antidrog din Ro-
mânia, a elaborat un sondaj făcut pe
cele şase regiuni istorice. Rezultatele
relevă faptul că PSd şi UNPR sunt
în preferințele alegătorilor. La sondaj
au participat 1300 subiecți/regiune,
cu vârste cuprinse între 18 - 65 ani.
Sondajul a fost realizat în perioada
20 iunie – 25 iunie 2015.

La întrebarea “Se contu-
rează următoarele coaliţii şi partide
principale, ce vor candida la alegerile
locale şi parlamentare; PSd +
UNPR , PNL ( PNL + PdL) ,
ALde ( PC + PLR) . Cu cine veţi
vota?”, PSd + UNPR a obţinut
38,6 %, majoritatea opţiunilor de
vot. 
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SONdAj CIAdO:
PSD este în fruntea preferințelor
românilor

pag. 4

BARAj RATAT de OLIMPIA II
Declarații după nebunia 
de la Gâlgău

Tehnicianul campioanei
Sălajului a ținut să îşi felicite ju-
cătorii pentru partida memora-
bilă făcută în fața sătmărenilor.

Chiar dacă a pierdut cu 1
- 2 meciul tur şi chiar dacă în re-
turul de sâmbătă a fost condusă
cu 2 - 0, Luceafărul Bălan a reuşit
să revină miraculos şi să obțină o

victorie de pus în ramă, prin care
şi-a asigurat prezența în Liga a
III-a.

La finalul meciului, teh-
nicianul Marius Paşca a ținut să
îşi felicite jucătorii pentru partida
memorabilă făcută în fața sătmă-
renilor.

SPORT - pag. 10-11

Leul s-a depreciat în
raport cu euro la 4,4931 uni-
tăţi, de la 4,4577 lei pentru un
euro vineri, iar faţă de dolar a
fost depăşit pragul de 4 lei,
potrivit cursului oficial al
BNR, după evenimentele din
Grecia. Un dolar era cotat vi-
neri la 3,9783 lei. Zona euro

se pregăteşte pentru intrarea
Greciei în incapacitate de
plată, în această săptămână,
după ce a refuzat să prelun-
gească finanţarea ţării, în
urma anunţului surprinzător
al premierului Alexis Tsipras
referitor la organizarea unui
referendum.

Dolarul a depăşit pragul de 4
lei, iar euro este cotat la 4,4931 

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro
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Zeci de candidaţi au fugit
de Bacalaureat
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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 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
nOn-STOP

Azi este

Marţi, 30 iunie 2015
ziua 181 a anului

Prima datorie a dragostei este
aceea de a asculta. 

(Paul Tillich)

Soarele răsare la 5 şi 33 minute,
apune la 21 şi 31 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox  - † Soborul celor 12 Sf.
Ap.; .† Sf. Ier. Ghelasie de la
Râmeţ
Romano – catolic - Primii Sfinţi
Martiri din Roma 
Greco – catolic - Serbarea celor
12 Apostoli.

1934 - A avut loc, în Germania,
masacrul împotriva liderilor
asociațiilor politice rivale lui
Hitler („Noaptea cuțitelor
lungi")

CONFESIUNI PAMFLETARE

dumiTRu ţimeRman

Nu negociaţi nimic până
nu vă documentaţi pe deplin cu
informaţii aferente produsului
sau serviciilor care urmează să fie
contractate! Chiar şi o simplă ne-
gociere în piaţă, la tarabă, n-ar
trebui să fie pripită, până nu
faceţi un tur de orizont şi pe la
ceilalţi vânzători. Aceeaşi
procedură ar trebui să o aplicăm
mai ales când trebuie să
achiziţionăm produse de
folosinţă îndelungată. Ofertele
de pe piaţă sunt diverse şi diferă
de la o locaţie la alta. Cu toate
acestea, de multe ori, din comod-

itate sau din neştiinţă negociem
„ cât ai zice peşte” şi scoatem
banul din buzunar fără să ne mai
gândim că pot exista şi alte vari-
ante de preţ, pe care vânzătorul le
ştie cu lux de amănunte. 

Dacă nu avem informaţii
suficiente, negociatorul profită
de neştiinţa noastră, mai ales în
cazul unor servicii, ba ne mai lasă
şi impresia cât de generos este cu
noi şi că serviciul pe care-l
prestează este de maximă calitate.
La început el pune un preţ fictiv
pe lucrarea lui, iar după o ne-
gociere „plină de abureli” cică
lasă din preţ şi, de fapt, el ajunge
la preţul fixat premeditat în
mintea lui. Prevăzătorii, care-şi
folosesc materia cenuşie, asistă la
prima rundă de negociere, iar a
doua zi verifică informaţiile pe
piaţă prin intermediul altor
oferte. Abia în a treia zi, „înarmat
până-n dinţi” cu informaţii, vi-
itorul beneficiar al unor
potenţiale servicii se implică şi în
alte runde de negocieri.

Negociatorul viclean
doreşte să-ţi rezolve o problemă
sau alta din viaţa dumitale, prin
natura statutului său social, iar
apoi trebuie să-i plăteşti de două
sau trei ori înapoi, prin tot felul
de prestaţii, uneori umilitoare,
contravaloarea serviciului. În
prima fază, el îi creează impresia

beneficiarului că este un om bun,
care se preocupă de marea lui
problemă, plusează, şi cu o vorbă
ademenitoare te convinge să
accepţi oferta lui. Furat de vor-
bele măgulitoare, beneficiarul nu
mai pune condiţii şi, de multe
ori, nu se gândeşte la consecinţele
unei astfel de negocieri. 

E-adevărat problema
omului s-a rezolvat, dar inechi-
tatea prestatorului, în ceea ce
priveşte slugărnicia pe care o
abate asupra beneficiarului,
depăşeşte limitele bunului simţ.
Dacă, din curaj şi demnitate,
beneficiarul protestează, negoci-
atorul viclean „îi scoate ochii” de
fiecare dată cu acelaşi refren: „ Ai
uitat că ţi-am rezolvat problema
....? “ sau, în alte cazuri, intervine
„bossul” care poartă numele de
Şantaj. Astfel, beneficiarul
regretă amarnic faptul că „nu a
botezat copilul încă de la în-
ceput”, în sensul că negocierea nu
a avut loc de fapt, iar negocia-
torul viclean a profitat de
neştiinţa şi naivitatea beneficia-
rului. Am întâlnit astfel de bene-
ficiari, care-au afirmat cu
vehemenţă că le-a „ieşit pe ochi şi
pe urechi binele” pe care l-au pre-
stat negociatorii vicleni, că mai
bine ar fi ales alte alternative
umane, echitabile, corecte... pen-
tru a-şi rezolva problemele.

Oricum, astfel de negociatori
avari sunt trecuţi pe „lista
neagră”, le merge „vestea prin
târg” pentru ca potenţialii bene-
ficiari să nu cadă în plasa de
păianjen a lăcomiei lor.

O negociere corectă,
serioasă şi profesionistă se
desfăşoară după nişte principii
echitabile, în urma căreia ambele
părţi au de câştigat. Cele două
părţi implicate în negociere
vizează şi perspectiva, continui-
tatea unei viitoare colaborări şi
nu câştigul pasager obţinut prin
diverse vicleşuguri. Nu
întâmplător, în ţările dezvoltate,
marile branduri au rezistat
datorită seriozităţii negocierilor,
care au fost încheiate în mod
echitabil „fără lovituri sub
centură”. Nu oricine poate merge
la o negociere în vederea
încheierii unui contract.
Prezentarea serviciilor sau a pro-
duselor trebuie să convingă inter-
locutorul implicat în negociere
că şi el are de câştigat pe deplin
din viitoarea tranzacţie. Negoci-
atorul nu trebuie să uite nici un
moment cuvintele: „ Gândeşte că
doar nu eşti plantă !”, dar pentru
a gândi, pentru a face corelaţii,
trebuie să fii extrem de bine
pregătit din punct de vedere pro-
fesional şi documentat „beee-
ton”!
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l Parisul a fost şocat de o serie
de documente Wiki-Leaks, care
dezvăluie că ultimii trei preşedinţi
ai Franţei şi mai mulţi dintre cola-
boratorii lor au fost spionaţi de ser-
viciul secret american NSA.
Perioada în care Palatul Elysee a
fost supravegheat este cel puţin
între 2006, în perioada ultimului
mandat al lui Jacques Chirac, şi
luna mai 2012, după instalarea lui
Francois Hollande, trecând prin
preşedinţia lui Nicholas Sarkozy.
Dezvăluirile despre spionarea pre-

şedinţilor Franţei vin după cele pri-
vind ascultarea telefonului Angelei
Merkel de către NSA şi spionarea
unor guverne şi companii de către
serviciul american în colaborare cu
cel german. 
l Judeţul Arad va exporta apă
potabilă Ungariei, iar în acest sens
va fi construită o conductă de 33
de kilometri între Arad şi Bekes.
Investiţia de zece milioane de euro
va fi susţinută de partea ungară.
Lucrările efective vor începe în
prima parte a lunii iulie. 

Se zvoneşte prin ziare...
urmare din pagina 1

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

Bătăliile negocierii

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Cel care ne trezeste cu noaptea-n
cap pe Nord Vest tv, Dj Gaby a pre-
gatit pentru telespectatori cele mai
inedite stiri, meteo, mondenitati, si
ne ofera un recital exceptional sem-
nat de renumita formatie invitata
azi "Miraj".

Şedinţa COnSiliului Ju-
deţean SaTu maRe
Astăzi, de la ora 14:00, NORD
VEST TV va transmite în direct şe-
dinţa ordinară a Consiliului Jude-
ţean Satu Mare. O şedinţă de
interes public cu aprobări de pro-
iecte şi dezbateri la nivel de judeţ.

ORa adeVăRului
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața Sătma-
rului. O emisiune în care şi tu poți
participa alături de invitații noștri
la dezbaterea celor mai importante
subiecte ale zilei. Realizator: Victor
Constantinovici

muZiCă Şi VOie Bună
MUZICA ŞI VESELIA VIN LA
NOI, DE LA SIGHET
Îndrăgiţii solişti de muzică popu-
lară din Sighetu Marmaţiei, RO-
DICA POP şi GHIŢĂ ULICI,
supranumit STÂNGACIU DE
RONIŞOARA, ne vor prezenta în
această seară, la NORD VEST TV,
de la ora 20.45, cele mai îndrăgite
cântece din repertoriul lor. Prezen-
tator: Dumitru Ţimerman.

www.gazetanord-vest.ro
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Fraudă de 2,5 milioane euro cu ramificaţii
la Satu Mare
8Procurorii DIICOT au anihilat o grupare din Maramureş specializată în fraude cu subvenţii APIA, cu ramificaţii 
în judeţele Cluj şi Satu Mare

Procurorii Direcţiei de Investi-
gare a Infracţiunilor de Crim-
inalitate Organizată şi

Terorism –Biroul Teritorial
Maramureş împreună cu ofiţeri de
poliţie din cadrul Brigăzilor de Com-
batere a Criminalităţii Organizate
Cluj, Oradea, Serviciilor de Combat-
ere a Criminalităţii Organizate
Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi
Satu Mare, Inspectoratului de Poliţie
Judeţean Maramureş, precum şi
poliţişti de frontieră din cadrul In-
spectoratului Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Sighetu Marmaţiei, au efec-
tuat  ieri un număr de 55 de
percheziţii domiciliare la sediile unor
firme de pe raza judeţelor
Maramureş, Satu Mare şi Cluj, în
cadrul unei acţiuni vizând destruc-
turarea unei grupări infracţionale,
specializată în infracţiuni de evaziune
fiscală, spălare de bani, abuz în servi-
ciu, divulgarea informaţiilor secrete
de serviciu sau nepublice şi fraudă
informatică.

Grupare specializată 
în fraude cu subvenţii

Potrivit procurorilor DII-
COT, gruparea acţiona pe două mari
direcţii. “În cauză există suspiciunea
rezonabilă că începând cu anul 2008,
mai multe persoane au iniţiat şi au con-
stituit un grup infracţional organizat,
cooptând pe parcurs şi alţi participanţi
la activitatea infracţională, care au
aderat la acesta şi au sprijinit gruparea,
având ca scop săvârşirea unor
infracţiuni de evaziune fiscală, spălare
de bani, fraudă şi fals. Modul de oper-
are al grupului infracţional organizat a
presupus două mari direcţii de acţiune,
pe de o parte fiind vorba despre

comiterea de infracţiuni de evaziune
fiscală şi spălare de bani prin inter-
mediul unor circuite financiar-fiscale
prejudiciabile care au inclus mai multe
societăţi comerciale de pe raza mai
multor judeţe din ţară – inclusiv firme
din categoria celor cu comportament
tip „fantomă” – menite să diversifice
parcursul infracţional, iar pe de altă
parte a fost vorba despre săvârşirea
unor infracţiuni de fraudă şi spălare de
bani în legătură cu obţinerea, prin mi-
jloace frauduloase, de subvenţii (plăţi
naţionale directe complementare)
pentru sectorul zootehnic, de la
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru

Agricultură Maramureş”, se arată în co-
municatul de presă postat ieri pe site-
ul DIICOT.

Prejudiciu de peste 2,5
milioane euro

Potrivit procurorilor DII-
COT, unul din liderii grupării ar fi di-
rectorul adjunct al DSVSA
Maramureş, Vasile Pop. “Liderii
grupării infracţionale au calitatea de
asociat şi administrator al mai multor
societăţi comerciale cu sediile sociale şi
puncte de lucru pe raza judeţelor
Maramureş şi Satu Mare, respectiv

funcţia de director executiv adjunct al
Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Maramureş”, se
mai arată în comunicatul de presă.

Gruparea este acuzată că a
provocat un prejudiciu de peste2,5 mi-
lioane euro. “Activitatea infracţională,
pe de o parte, în perioada 2008 – 2013,
s-a derulat prin intermediul
societăţilor comerciale administrate
sau controlate de cei doi lideri, care au
înregistrat în evidenţa contabilă facturi
fiscale ce nu reflectă operaţiuni reale,
emise de peste 10 societăţi comerciale
controlate de alţi membri ai grupării,
cauzând un prejudiciu bugetului con-
solidat al statului, estimat până în
prezent de organele fiscale, la valoarea
de peste 2.500.000 euro, reprezentând
debite – TVA şi impozit pe profit şi ac-
cesorii – majorări şi penalităţi de în-
târziere”, se arată în comunicatul
DIICOT. 

Complicităţi la 
nivelul DSVSA 
Maramureş

Potrivit procurorilor, mem-
brii grupării au înregistrat animale fic-
tive în ferme, beneficiind de
complicitatea unor medici veterinari.
“Pe de altă parte, în perioada 2009 -
prezent,  activitatea infracţională s-a
derulat cu ocazia solicitării şi obţinerii
unor sume de bani din fondurile
naţionale gestionate de  Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale –
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură, reprezentând subvenţii în
sectorul zootehnic. Astfel, o parte din
membrii grupării au înfiinţat
exploataţii de animale, dar au înregis-
trat animale fictive în exploataţie, iar
ulterior au întocmit documentaţie care
a stat la baza  formulării de cereri de
sprijin financiar în sectorul zootehnic.
Activitatea de înregistrare de animale
fictive în exploataţie s-a realizat cu spri-
jinul unor medici veterinari care au at-

estat, în mod nereal, existenţa şi
mişcarea animalelor, şi - mai mult - au
înregistrat apoi aceste date nereale în
baza naţională de date (Sistemul
Naţional de Identificare si Înregistrare
a Animalelor – S.N.I.I.A.) a Autorităţii
Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor. Falsurile infor-
matice săvârşite astfel de medicii vet-
erinari au fost realizabile cu sprijinul
unuia dintre liderii grupării, care are
funcţia de director executiv adjunct al
Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Maramureş şi
un referent în cadrul aceleiaşi instituţii”,
se mai arată în comunicat.

Circuitul banilor 
proveniţi din fraudă

Banii provenind din subven-
ţiile încasate ilegal erau scoşi din con-
turi şi apoi reintroduşi în firme sub
formă de aport social. “Aceste sume de
bani obţinute din săvârşirea unor
infracţiuni de evaziune fiscală şi fraudă
(în cazul subvenţiilor acordate în mod
ilegal) au fost transferate atât în diferite
conturi ale societăţilor care au emis fac-
turile fiscale fictive (în final fiind ridi-
cate în numerar de la ghişeele băncilor
şi de la bancomate), cât şi în conturile
societăţilor comerciale administrate
sau controlate de liderii grupării, de
unde au fost ridicate apoi în numerar,
iar ulterior reintroduse în conturile sau
casieria societăţilor sub formă de aport
asociat, în scopul ascunderii şi
disimulării originii ilicite a acestora”,
scrie în comunicatul DIICOT.

Protecţii la Finanţe 
şi Poliţie

Gruparea beneficia de pro-
tecţii înalte la nivelul judeţului Mara-
mureş. “Pentru a se asigura că
activitatea infracţională nu va fi
descoperită şi pentru a avea protecţia
în cazul iniţierii unor controale de
către instituţiile abilitate ale statului
în prevenirea şi descoperirea faptelor
de natură contravenţională şi
infracţională, membrii grupării au
atras în activitatea infracţională şi per-
soane cu funcţii de conducere şi
execuţie din cadrul Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice
Maramureş, Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură
Maramureş şi din cadrul Inspectorat-
ului de Poliţie al Judeţului
Maramureş, care prin activităţile lor
au sprijinit gruparea infracţională, în-
tocmind în mod defectuos acte de
control, omiţând deliberat să
stabilească o stare de fapt fiscală care
să conducă la calculul exact al
obligaţiilor fiscale datorate bugetului
de stat şi administrând defectuos pro-
batoriul în dosarele penale având ca
obiect fapte săvârşite de membrii
grupării, consecinţa directă fiind
absenţa stabilirii unei stări de fapt
reale care să poată determina în-
cadrarea în elementele constitutive ale
unor infracţiuni”, se arată în comuni-
catul DIICOT.

Suportul de specialitate a
fost asigurat de Direcţia de Informaţii
şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost
realizată cu sprijinul Jandarmeriei
Române.

SzASz LORAND

DESCINDERI. Însoţiţi de poliţişti, procurorii DIICOT au efectuat 55 de percheziţii pe raza a trei judeţe

În  data de  03.07.2015 de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel:0732116837 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În data de 30.06.2015, de la ora 15:00,  la
Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În data de   24.07.2015, de la ora 16:00, la
Cabinet  Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
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  09.07.2015  de la ora 13:00, la
Cabinet 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
adeverinţă  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
adeverinţă  sau cupon de pensie).

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
*** se va comunica telefonic, de către perso-
nal, data când vine la consultaţii
_________________________________
În data de  05.07.2015, de la ora 10:30, la
Cabinet 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 con-
sulta 

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
consulta 

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 con-
sulta 

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
_________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Inna a făcut show de Zilele Judeţului
8Concertul îndrăgitei interprete a adunat mii de sătmăreni în Centrul Nou

Manifestările organizate
cu ocazia Zilelor Judeţu-
lui Satu Mare s-au înche-

iat duminică seara cu  concertele
susţinute de trupele Children of
Distance din Ungaria şi Deep
Central, respectiv de îndrăgita in-
terpretă Inna. Recitalurile au fost
urmate de un spectaculos foc de
artificii.

Inna a fermecat 
publicul

Seria concertelor organi-
zate de Zilele Judeţului a conti-

nuat duminică seara la scena am-
plasată în Centrul Nou. Lumea a
început să se adune în număr tot
mai mare în faţa scenei odată cu
concertul trupei maghiare Chil-
dren of Distance, o trupă foarte
apreciată în ţara vecină. Numărul
spectatorilor a crescut rapid după ce
pe scenă a urcat trupa Deep Cen-
tral, care a oferit un recital de excep-
ţie.

Însă punctul culminant al
serii l-a constituit recitalul îndrăgi-
tei interprete Inna. Chiar dacă Inna
a încurcat puţin orașul Satu Mare
cu Baia Mare, publicul care îi știa
toate versurile a iertat-o imediat.
Publicul a fredonat alături de ve-
detă piesele sale celebre. La final,

la cererea fanilor, Inna a cântat
din nou piesa “Strigă”.

Buchete de flori 
pentru vedetă

Președintele Adrian Ştef
și vicepreședintele Mircea Govor,
alături de prefectul districtului

Ostalb, Klaus Pavel, i-au pregătit
o surpriză îndrăgitei vedete, căreia
i-au oferit câte un buchet de flori.
Cu această ocazie, Inna și-a cerut
iertare pentru confuzie, spunând
că este “mică și nevinovată”. Inna a
declarat că scena pe care a evoluat
este una dintre cele mai frumoase
și bine organizate pe care a cântat

vreodată în România, adăugând că
va reveni cu plăcere la Satu Mare
dacă va fi invitată din nou.

Cea de-a treia ediţie a Zi-
lelor Judeţului Satu Mare s-a în-
cheiat cu un superb foc de artificii,
care a fost urmărit cu sufletul la
gură de miile de sătmăreni adunaţi
în Centrul Nou.

SZASZ LORAND

GEST. Conducerea CJ i-a pregătit o surpriză plăcută Innei

Angajaţii Inspectoratului
Judeţean de Jandarmi (IJJ) Satu
Mare nu au avut un sfârşit de
săptămână prea liniştit. Şi asta
pentru că au identificat mai mulţi
hoţi, dar au intervenit şi pentru
aplanarea unor conflicte. “Pe
parcursul acestui sfârşit de
săptămână, cu prilejul
manifestărilor organizate pentru
sărbătorirea ZILELOR
JUDEŢULUI SATU MARE,
jandarmii sătmăreni au contribuit la
climatul de securitate al comunităţii
sătmărene, prin executarea unor
misiuni de asigurare a ordinii  şi
siguranţei publice. Echipajele de
jandarmerie au acţionat cu
preponderenţă pentru prevenirea
apariţiei unor incidente sau stări
tensionate, dar şi pentru depistarea
persoanelor care săvârşesc fapte
contravenţionale sau penale. Cu
acest prilej au fost constatate  4
fapte de natură contravenţională şi
4 fapte de natură penală,  4 autori

fiind prinşi în flagrant”, se arată în
comunicatul de presă remis de IJJ
Satu Mare. 

Jandarmii au intervenit
prompt, reuşind să evite propagarea
pericolului în unele situaţii.
“Diferite furturi au fost faptele de
natură penală instrumentate de
jandarmi, care au dus la întocmirea
actelor de constatare pentru fapte

susceptibile a fi infracţiuni.
Tulburarea ordinii şi liniştii publice
şi provocare de scandal au fost
faptele de  natură contravenţională
pentru care, în acest sfârşit de
săptămână, jandarmii sătmăreni au
aplicat un avertisment scris şi trei
amenzi contravenţionale, în valoare
de 600 lei”, se arată în sursa citată. 

Ciprian Bâtea

Jandarmii sătmăreni au prins mai mulţi hoţi
în weekend

O r c h e s t r a
F i l a r m o n i c i i
„Oltenia” din
Craiova vine
miercuri, 1 iulie, la
Satu Mare pentru a
susține un concert în
fața iubitorilor de
muzică clasică din
acest colț de țară.
Instrumentiștii craio-
veni vor evolua sub
bagheta dirijorului
Eduardo Golzalez.
Concertul va începe
la ora 19.00. În pro-
gram, melomanii săt-
măreni vor putea
audia fragmente din
creațiile unor com-
pozitori de seamă,
precum: W.A. Mo-
zart, C. Gounod, V.
Bellini, G. Puccini,
G. Gershwin, R.
Rodgers, Namjo Kim
și Jungjoon Ahn.

Orchestra Filarmonicii „Oltenia”
din Craiova vine la Satu Mare

Recitalul artistei a cucerit publicul sătmărean
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Zeci de candidaţi au fugit de Bacalaureat
8Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean, un număr de 53 de elevi nu s-au prezentat la proba scrisă la Limba
și literatura română 

După aproximativ trei
săptămâni în care elevii de
clasa a XII-a au susținut

probele de evaluare a competen -
țelor lingvistice de comunicare
orală în limba română, a
competențelor digitale și a celor
lingvistice într-o limbă de
circulație internațională, ieri au în-
ceput probele scrise ale examenului
de bacalaureat. Şi nu au început
doar în nuanţe pozitive, în
condiţiile în care zeci de elevi nu s-
au prezentat la proba scrisă la
Limba și literatura română. 

Zeci de absenţi la
prima probă scrisă

Inspectoratul Şcolar
Judeţean (IŞJ) Satu Mare anunţă că
un număr de 53 de candidaţi nu s-au
prezentat la proba scrisă la Limba și
literatura română. “Proba scrisă la
Limba și literatura română din
cadrul examenului de Bacalaureat,
desfășurată în data de 29 iunie 2015,
a fost susținută de 2.496 candidați
din totalul de 2.549 înscriși, un
număr de 53 candidați fiind absenți.
În funcție de tipul de subiect, pentru
filiera teoretică profil real, filiera
tehnologică și filiera vocațională –
toate profilurile (cu excepția profilu-
lui pedagogic), din 1.938 înscriși au
fost prezenți 1.897, respectiv pentru
filiera teoretică profil uman și pro-
filul pedagogic, din 611 înscriși au
fost prezenți 599. Nu au fost sem-
nalate incidente”, se arată în comu-
nicatul de presă remis de către
Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu
Mare. 

Subiectele la 
profil uman

Analiza unui fragment din
piesa de teatru “Ultima oră”, de Mi-
hail Sebastian, un text despre rolul
scriitorilor în societate şi un eseu de-
spre două personaje dintr-un roman

interbelic studiat au fost subiectele
de la bacalaureat, proba la limba şi
literatura română de la profilul
umanist. Candidaţii de la filiera
teoretică - profilul umanist şi cei de
la filiera vocaţională - profilul peda-
gogic au avut de rezolvat, la proba
scrisă de la limba şi literatura
română, trei subiecte cu mai multe
cerinţe, notate cu câte 30 de puncte,
zece puncte fiind acordate din oficiu.

Subiectele 
la profil real

Analiza unui fragment din
“Trei generaţii”, de Lucia Demetrius,
un text despre importanţa practicării
unui sport la orice vârstă şi un eseu
despre particularităţile de
construcţie a unui personaj dintr-un
text al lui Creangă, Călinescu sau

Preda au fost subiectele la bacalau-
reat de la profilul real. Varianta de
subiecte extrasă luni pentru proba
scrisă la limba şi literatura română de
la examenul de bacalaureat, la pro-
filul real şi filiera tehnologică, a fost
cea cu numărul 5. Candidaţii au
avut de rezolvat trei subiecte cu mai
multe cerinţe, notate cu câte 30 de
puncte, zece puncte fiind acordate
din oficiu.

Azi are loc proba
scrisă la limba 
şi literatura maternă

Examenul de bacalaureat
va continua azi cu proba scrisă la
limba şi literatura maternă, miercuri
cu proba scrisă obligatorie a profilu-
lui şi vineri cu proba scrisă la alegere
a profilului şi specializării. Rezul-

tatele de la Bacalaureat 2015 se
afişează pe 6 iulie, până la ora 12:00,
iar contestaţiile se pot depune în
aceeaşi zi, începând cu ora 16:00. În
perioada 7-9 iulie se rezolvă
contestaţiile, iar pe 10 iulie se
afişează rezultatele finale la Bacalau-
reat 2015.

Înregistrare video, 
dar şi audio

În ceea ce priveşte
desfăşurarea examenului, ministrul
Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a trans-
mis că o parte dintre camerele video
de la bacalaureat vor înregistra şi
audio. Metodologia de organizare a
bacalaureatului prevede că se interz-
ice candidaţilor să intre în sală cu
orice fel de lucrări: manuale,
dicţionare, notiţe, însemnări care ar

putea fi utilizate pentru rezolvarea
subiectelor, precum şi cu telefoane
mobile şi cu orice mijloc electronic
de calcul sau de comunicare. Nere-
spectarea dispoziţiilor referitoare la
introducerea de materiale interzise
în sala de examen duce la eliminarea
din examen a candidatului, indifer-
ent dacă materialele interzise au fost
folosite sau nu. Procedura prevede
ca la accesul candidaţilor în centrul
de examen un cadru didactic şi un
membru al personalului de pază să
solicite fiecărui candidat prezentarea
actului de identitate şi să verifice
dacă fotografiile corespund. Potrivit
metodologiei de examen, pentru
elaborarea lucrării, candidaţii au
voie să folosească numai cerneală sau
pastă de culoare albastră, iar pentru
scheme şi desene pot folosi numai
creion negru.

CIPRIAN BÂTEA

RAPORT. Potrivit oficialilor IŞJ, ieri nu a fost semnalat niciun incident

Angajaţii Inspectoratului
Judeţean de Poliţie (IJP) Satu Mare
nu au avut un sfârşit de săptămână
prea liniştit. Şi asta pentru că
oamenii legii au fost nevoiţi să
intervină în cazul mai multor
conflicte produse la Odoreu, Petea,
Hrip şi Ardud. 

Concret, în cursul zilei de
vineri poliţiştii Secţiei Satu Mare
au fost sesizaţi prin apelul unic de
urgenţă 112, despre faptul că, pe
raza localităţii Odoreu, judeţul
Satu Mare, o persoană de sex femi-
nin ar fi fost agresată. Din
cercetările efectuate a rezultat fap-
tul că Ramona E. i-ar fi aplicat nu-
mitei Ana B. lovituri cu palma la
nivelul feţei şi a corpului. Inciden-
tul s-ar fi produs pe fondul unor
neînţelegeri personale. În acest caz
nu a fost necesară intervenţia per-
sonalului medical.

Duminică, la ora 17.49,
tot poliţiştii din cadrul Secţiei Satu

Mare au fost sesizaţi prin apelul
unic de urgenţă 112, despre faptul
că pe raza localităţii Petea a avut loc
un incident. În urma verificărilor
efectuate s-a stabilit că,  pe fondul
consumului de alcool, între Iosif
M. şi concubina sa a intervenit un
conflict spontan, în timpul căruia
bărbatul i-ar fi aplicat femeii lovi-
turi cu pumnii la nivelul corpului,
provocându-i leziuni. Victima a fost
transportată la Spitalul Judeţean
Satu Mare, în vederea acordării în-
grijirilor medicale necesare.

Tot duminică, la orele
19.45, poliţiştii din cadrul Secţiei
Valea Vinului au fost solicitaţi să
intervină la un caz de lovire, pe raza
localităţii Hrip. Oamenii legii au
efectuat investigaţii, în urma cărora
s-a constatat că Iosif S. şi Istvan J. i-
ar fi aplicat mai multe lovituri cu
pumnii şi picioarele, în zona feţei şi
la nivelul corpului, numitului
Ştefan S. Incidentul s-ar fi produs

pe fondul consumului de alcool şi
a unor neînţelegeri care au dus la
un conflict spontan. 

De asemenea, duminică,
la orele 22.45, poliţiştii de ordine
publică ardudeni au fost sesizaţi de-
spre faptul că, pe raza localităţii
Ardud, un tânăr ar fi fost agresat.
Din cercetările efectuate s-a stabilit
că, pe fondul unor neînţelegeri şi a
unor discuţii contradictorii, un
tânăr de 22 de ani i-ar fi aplicat
unui alt tânăr, în vârstă de 19 ani,
mai multe lovituri cu pumnii, pi-
cioarele şi  cu un obiect conton-
dent. În ultimele două situaţii nu a
fost necesară intervenţia personalu-
lui medical. În toate cazurile
menţionate anterior s-au întocmit
dosare penale şi se efectuează
cercetări sub aspectul comiterii
infracţiunii de lovire sau alte
violenţe, iar persoanele sunt cerc-
etate în stare de libertate.

Robert Marcus

Bărbaţi şi femei s-au luat la bătaie weekendul trecut
8Poliţiştii au fost nevoiţi să intervină în cazul mai multor conflicte produse la Odoreu, Petea, Hrip şi Ardud
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Hram la cea mai veche şi mai importantă
mănăstire din judeţ
8Mii de credincioşi au ascultat ieri, la Bixad, cuvintele de învăţătură ale arhiepiscopului de Argeș şi Muscel,
Î.P.S. Calinic, respectiv ale episcopului ortodox al Maramureşului şi Sătmarului, P.S. Iustin Sigheteanul

Mare sărbătoare ieri pentru
creștini. Bisericile i-au
prăznuit pe Sfinții Apos-

toli Petru și Pavel. În inima Țării
Oașului, la Mănăstirea din Bixad,
unde biserica și-a sărbătorit hramul,
credincioșii îmbrăcați în straie de
sărbătoare au ascultat cuvintele de
învățătură ale arhiepiscopului de
Argeș, Î.P.S. Calinic, respectiv ale
episcopului ortodox al
Maramureşului şi Sătmarului, P.S.
Iustin Sigheteanul. Cei doi invitați
de seamă au primit flori și cadouri
din partea starețului și a fraților de
mănăstire. După terminarea Sfintei
Liturghii, credincioșii au fost
invitați la o agapă creștinească.

Mii de credincioşi,
prezenţi la Bixad

Sărbătoarea Sfinților Apos-
toli Petru și Pavel are în Țara Oașului
o însemnătate aparte. Mii de
credincioși se adună de fiecare dată la
Mănăstirea din Bixad unde biserica,
ce datează din anii 1700, își celebrează
hramul. Oșenii, îmbrăcați în straie de
sărbătoare, au bătut pe jos drumul
până la lăcașul de cult doar pentru a
ajunge la mănăstire, acolo unde re-

cunosc ei că își găsesc de fiecare dată
liniștea. “Așa e tradiția la noi, trebuie
să ne îmbrăcăm în straiele noastre de

sărbătoare şi venim aici la biserică. Pe
jos am venit cinci kilometri pentru a
lua parte la slujbă. Dacă acasă nu avem

vreme să ne rugăm, venim aici, aici
suntem împreună cu Dumnezeu, aici
găsim liniște sufletească și ne rugăm”,
a spus un localnic.  

Mama mănăstirilor
din judeţul Satu Mare

Ziua de ieri a fost cu atât mai
specială cu cât Sfânta Liturghie a fost
săvârșită de un sobor de preoți în
fruntea căruia s-a aflat episcopul vicar
al Maramureșului și Sătmarului, P.S.
Iustin Sigheteanul. Prea Sfinţia Sa a
ţinut să sublinieze faptul că
Mănăstirea Bixad este cea mai veche
mănăstire din judeţul Satu Mare.
“Mănăstirea Bixad din Ţara Oaşului
este mama mănăstirilor din judeţul
Satu Mare, cea mai importantă, cu
existenţă de peste patru secole.
Credincioşii din Ţara Oaşului sunt
foarte ataşaţi de această vatră
monahală, ea are o istorie zbuciumată,
dar iată că este casa Sfinţilor Apostoli
Petru şi Pavel şi Dumnezeu le-a dăruit
oşenilor această Sfântă Mănăstire

pentru ca să se sfinţească şi să se
întărească în credinţă”, a spus P.S.
Iustin Sigheteanul.  

Predica, rostită 
de Î.P.S. Calinic

Predica a fost rostită de
arhiepiscopul Argeșului și Muscelu-
lui, Î.P.S Calinic, care a ţinut să
mulţumească pentru invitaţia făcută
de credincioşii din această parte a
ţării. “Oşenii nu confundă planurile,
când este vorba despre credinţă, rugă
la Dumnezeu. Când este muncă este
muncă, când este rugăciune este
rugăciune. Îi mulţumim lui Vlădica
Iustin că ne-a invitat şi m-am bucurat
foarte mult pentru că am putut să ne
rugăm împreună”, a spus Î.P.S.
Calinic. 

Arhimadritul Emanuil Rus,
starețul mănăstirii, a dorit să
mulțumească pentru vizita făcută de
înaltele fețe bisericești, care au înțeles
cât de importantă este această zi de
sărbătoare pentru oșeni.

SILVIA SPANCIU

OSPITALITATE. Călugării de la Mănăstirea Bixad şi oşenii şi-au primit cum se cuvine oaspeţii

Potrivit noilor prevederi
legale, ucenicia la locul de muncă se
adresează persoanelor cu vârsta de
peste 16 ani care doresc să se con-
centreze pe învățare pornind de la
situațiile profesionale reale, con-
crete, cerute de practicarea unei
ocupații direct la locul de muncă.
Ucenicul va încheia un contract in-
dividual de muncă de tip particular,
pe perioadă determinată, în temeiul
căruia o persoană fizică, denumită
ucenic, se obligă să se pregătească
profesional și să muncească pentru
și sub autoritatea unei persoane ju-
ridice sau fizice denumite angajator.
Acesta din urmă se obligă să îi asi-
gure plata salariului și toate

condițiile necesare formării profe-
sionale.

Durata contractului de
ucenicie se stabiliște în funcţie de
nivelul de calificare pentru care ur-
mează să se pregătească ucenicul
respectiv. Astfel, pentru dobândirea
de competenţe corespunzătoare „ni-
velului 1” de pregătire, ucenicul va
încheia contractul pe 12 luni, pen-
tru „nivelul 2” pe 24 de luni iar pen-
tru „nivelul 3” pe 36 de luni.
Totodată, salariul de bază lunar sta-
bilit în contractul de ucenicie tre-
buie să fie cel puţin egal cu salariul
de bază minim pe ţară pentru un
program de 8 ore pe zi. Angajatorul
care încheie un contract de ucenicie,

pe perioada derulării acestuia, poate
solicita și beneficia la cerere de 60%
din valoarea indicatorului de refe-
rinţă al asigurărilor pentru șomaj
prevăzută în Legea 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru șomaj și
stimularea ocupării forţei de muncă.

În vederea formării profe-
sionale a ucenicului, angajatorul are
obligația să asigure ucenicului acce-
sul la pregătire teoretică și practică,
precum și toate condițiile necesare
pentru ca furnizorul de formare
profesională autorizat și coordona-
torul să își îndeplinească sarcinile în
ceea ce privește formarea ucenicu-
lui.

Florin Dura

Ucenicia, o şansă pentru viitorul tinerilor

Mii de credincioşi s-au rugat la Mănăstirea Bixad
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….CABInET InDIvI-
DuAl 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 proce-
dura insolvenţei bunurile următoarelor falite:
CONSUMCOOP Carei – societate coopertivă – maga-
zin 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; dula-
puri, maşini de cusut industriale ;- toate bunurile pot fi vă-
zute la adresa cooperativei în municipiul Carei str. 1
decembrie 1918 nr.21.
SC MEGA ANTIC S.R.L. Carei – Depozit materiale lo-
calizat în Carei str.Calea Armatei Române F.n. Su.Con-
struită . 388 m.p. cu teren 649 m.p.preţul de 223.695 lei  ;
- SC TEXTIL GROUP 2000 SRL , construcţii şi hale
industriale în suprafaţădesfăşurată de 19.403 m.p.  si-
tuate în municipiul Bistriţa str.Industriilor nr.1 jud.Bis-
triţa Năsăud localizate 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 colo-
ranţi din domeniul vopsirii firelor ; alte bunuri şi auxi-
liare ; cărucioare; filtre 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 por-
nire în licitaţie 16.590.210 lei
Spaţiul construit se închiriază în totalitate sau în parte ,
la ora actuală există hale construite 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 di-
ferite tipuri : ventiltoare valoare totlă 64.908 lei ;; obiecte
de inventar- capsatoare pentru tapiţerie pe bază de aer com-

primat . 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 tipuri ; feronerii din domeniul industriei
mobilei ; materiale auxiliare din acelaşi domeniu ;mijloace ;
fixe din domeniul obictelor de inventar ;  hale de producţie
cu platformă betonată în suprafaţă de 9.000 m.p din care su-
prafaţă construită :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. ( negociabil) ; spaţiu admninistrativ sub
formă de birouri situate  într-o construcţie P+1E -
Suprf.constr. 387 M.P. ; Preţuri şi amănunte privind bunu-
rile ce se vând prin licitaţie se pot pelua de la sediul societăţii
. Tăşnad str.Santăului nr.4, sau la lichidatorul judiciar având
datele de contact publicate 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 ; Au-
tobasculanta R 195215 SM 08 CAS ; Tractor pe şenile
4.500 EuRo ; Ifron 62510/4.000 EuRo ; Escavator hy-
draulic 21708/1000; construcţie garaj la preţul de 10.000
EuRo ;

licitaţile vor avea loc în fiecare zi de vineri în-
cepând 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 lichida-
torului .
Persoană de contact este lichidatorul judiciarr ing.Mihalca
I.Marcu având datele de identificare menţionate în preabu-
lul prezentului anunţ. 
Preţurile  menţionate la toate bunurile menţionate în pre-
zentul anunţ nu cuprind  TvA.

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

PAZĂ - MonIToRIZARE -
SISTEME DE SECuRITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

SonDAJ CIADo:
PSD este în fruntea preferințelor
românilor

CIADO România, cea mai
titrată organizație anti-
drog din România, a ela-

borat un sondaj făcut pe cele şase
regiuni istorice. Rezultatele relevă
faptul că PSD și UNPR sunt în
preferințele alegătorilor. La son-
daj au participat 1300
subiecți/regiune, cu vârste cu-
prinse între 18 - 65 ani. Sondajul
a fost realizat în perioada 20 iunie
– 25 iunie 2015.

la întrebarea “Se contu-
rează următoarele coaliţii şi partide
principale, ce vor candida la alege-

rile locale şi parlamentare; PSD +
unPR , Pnl ( Pnl + PDl) ,
AlDE ( PC + PlR) . Cu cine veţi
vota?”, PSD + unPR a obţinut
38,6 %, majoritatea opţiunilor de
vot. “Societatea stabileşte un echili-
bru aproape perfect, faţă de clasa
politică, guvern sau acţiunile DnA.
Regiunile tradiţional dedicate PSD
rămân fidele, iar cele dedicate drep-
tei clasei politice, în aceaşi măsură,
rămân fidele acestora. Studiul
scoate în evidenţă scăderea număru-
lui de nehotărâţi sau indecişi, com-
parativ cu sondajele anterioare”, se
arată în studiul CIADo România.

Concluzia CIADo este că
în funcţie de mutările politice din
următoarele şase luni vor fi influ-
enţe majore şi în constituirea de ma-
jorităţi semnificative, mai ales în
ceea ce priveşte alegerile parlamen-
tare. CIADo Romania, cea mai ti-
trată organizaţie antidrog din
România, membră ‘Civil Society
Forum on Drugs (CSF) — Euro-
pean Commission’, united nation
Departament of Economic and So-
cial Affairs — Branch nGo’s , stu-
diile şi sondajele efectuate având o
probabilitate confirmată de peste
95 %.

nR.714/25.06.2015

InSolvADMIn Ro SPRl cu sediul în Satu Mare, str. Maramureş nr.15,
înregistrat la unPIR sub nr. RFo II – 3778, CIF 31609950, numit lichidator judiciar
al SC GRETI PRoD SRl cu  sediul in Agriş, str. Csury Balint, nr. 22, jud.Satu Mare,
nr.inregistrare o.R.C.  J30/436/2004, CuI 21417257, notifică persoanelor interesate
deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva SC GRETI PRoD SRl, prin
încheierea nr. 448/2015/F/CC pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr.
1091/83/2015. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor
– 17.07.2015. Termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a
tabelului preliminar al creanţelor – 27.07.2015. Termenul de definitivare a tabelului
creanţelor, de întocmire si afişare a tabelului definitiv – 17.08.2015. Termenul pentru
depunerea opoziţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la primirea de către creditori
a notificării. Data primei sedinte a adunarii creditorilor – 31.07.2015 ora 9, în Satu
Mare, P-ţa libertăţii nr.20 cam.206, la biroul InSolvADMIn Ro SPRl. Cererile se
vor depune la dosarul 1091/83/2015, la Tribunalului Satu Mare, în 2 exemplare şi vor
fi timbrate cu taxa judiciară de timbru de 200 lei.

ANUNȚ FOARTE IMPORTANT PENTRU INVESTITORII
FNI SĂTMĂRENI

Prin G.H. nr. 380/2015, guvernul hotărăște și executarea obligațiilor de plată
stabilite pentru a despăgubi creditori FnI. 

Aceasta se va efectua de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor
Statului pe baza carnetelor de investitor depuse la AAAS în original.

Investitorii FnI sătmăreni sunt rugați să-și  actualizeze conturile bancare de-
schise pentru acest scop.

Cu informații suplimentare vă stă la dispoziție, IoAn GRAMMA,
președintele Asociației Persoanelor Păgubite din Județul Satu Mare, la telefon 0361
426789; 0261 743758.

Guvernarea va continua în
actuala formulă deoarece PSD este
un partid puternic iar guvernarea
este stabilă şi coaliţia funcţională, a
afirmat preşedintele interimar al
PSD, Rovana Plumb, la şedinţa
Biroului Permanent al partidului,
arătând că este în permament con-
tact cu liderul PSD, premierul
Ponta. Plumb a condus, luni, în
lipsa preşedintelui PSD, victor
Ponta, şedinţa Biroului Permanent,

la care a participat şi liderul unPR,
premierul interimar Gabriel oprea.
Rovana Plumb a ţinut, de la bun în-
ceput, să salute “prezenţa domnului
general, premier interimar şi
preşedinte unPR” şi să sublinieze
că guvernarea va continua în actuala
formulă, coaliţia politică care
susţine Guvernul fiind funcţională.
“Partidul Social Democrat este un
partid unit, un partid solid, este un
partid stabil. De asmenea, gu-

vernarea va continua, este o gu-
vernare stabilă. Am făcut lucruri
bune pentru tot ceea ce înseamnă
români şi România. Coaliţia este
funcţională”, a spus Plumb. Ea a
adăugat că activitatea parlamentară
continuă în mod normal. Plumb a
precizat totodată că este în legătură
permnanetă cu victor Ponta, aflat
în Turcia, unde a suferit o
intervenţie chirurgicală la ge-
nunchi.

RovAnA PluMB: 

Guvernarea va continua în actuala formulă,
coaliţia este funcţională

Comuna Pomi, titular al proiectului “Ali-
mentare cu apa a localitatii Bicau,comuna
Pomi”,anunta publicul interesat asupra lua-
rii deciziei etapei de incadrare de catre APM
Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului pentru
proiectul mentionat.Proiectul deciziei eta-
pei de incadrare si motivele care o funda-
menteaza pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru protectia mediului Satu
Mare,str.Mircea cel Batran nr.8/B luni –Joi
intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8-
14,precum si la urmatoarea adresa de inter-
net : . Publicul  interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei
etapei de incadrare in termen de 5 zile de la
data prezentului anunt . 
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“DANIEL”-TERMOPANE
PROFILE SALAMANDER 100% FABRICATE 

IN GERMANIA, ACUM CU 30% REDUCERE.

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

Zirmer BuD 
scoate spre vânzare un număr limitat de  apartamente cu 
2 camere la un preţ special de 30.000 de euro.

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

Oferim consiliere şi pentru achiziţionarea apartamentelor
prin programul “Prima Casă”

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

Miante Instal
Construcţii drumuri şi poduri Pavaje şi borduri

Tel. 0740.177.647Reţele apă şi canalizare

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

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

www.gazetanord-vest.ro

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

blocuri ceramice, BCA, material lemnos, plase gard, 
panouri gard, mortare, tencuieli decorative, gleturi,

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

0733957668

Cele mai bune preţuri la produsele 

8 Bauturi: sucuri si nectaruri
8 Produse vascoase: gemuri, marmelade, dulceturi, jeleuri
8 Produse uscate: fructe deshidratate si confiate
* Gama de produse organice Livada Transilvana este fabricata
fara zahar / indulcitori, fara coloranti si fara conservanti.

www.livadatransilvana.ro
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baraj ratat dE oliMPia ii

Declarații după nebunia de la Gâlgău
8Marius Pașca: ”Satisfacția e și mai mare pentru că am eliminat olimpia, un nume în fotbalul românesc!”

Tehnicianul campioanei Să-
lajului a ținut să își felicite
jucătorii pentru partida

memorabilă făcută în fața sătmă-
renilor.

Chiar dacă a pierdut cu 1 -
2 meciul tur și chiar dacă în returul
de sâmbătă a fost condusă cu 2 - 0,
luceafărul bălan a reușit să revină
miraculos și să obțină o victorie de
pus în ramă, prin care și-a asigurat
prezența în liga a iii-a.

la finalul meciului, tehni-
cianul Marius Pașca a ținut să își fe-
licite jucătorii pentru partida
memorabilă făcută în fața sătmăre-
nilor.

”Îmi felicit echipa că a avut
putere și caracter. am început
timorați și le-am făcut cadou două
goluri adversarilor, dar mă bucur că
am avut puterea să revenim. am
spus că avem jucători cu
experiență, cu care lucrez de câțiva
ani și le știam calitățile. Îi felicit pe
toți și în special pe radu Pop care
a fost motorul acestei echipe. Con-
sider că atât eu, cât și jucătorii ne-
am făcut datoria vizavi de etapele
pe care trebuia să le parcurgem și
obiectivele propuse. Satisfacția
promovării este și mai mare fiindcă
am reușit să eliminăm olimpia ii
Satu Mare, care este un nume în
fotbalul românesc”, a declarat Ma-
rius Pașca pentru

sportulsălăjean.ro, , cel care a reușit
să își resusciteze jucătorii, la pauză,
când oaspeții conduceau cu 2 - 1.

”la pauză am avut o
discuție mai aprinsă cu jucătorii,
am schimbat sistemul de joc și spre
satisfacția noastră ne-a ieșit tot.le
mulțumim celor de la dumbrava
Gâlgău care ne-au pus la dispoziție
baza sportivă, dar și publicului mi-

nunat. Capitala fotbalului în Sălaj
este în comuna bălan și s-a văzut
acest lucru”, a adăugat Pașca.

tehnicianul care în 2008
a mai reușit o promovare în liga a
iii-a cu FC Zalău speră ca la lu-
ceafărul bălan să se găsească soluții
pentru a se continua în eșalonul su-
perior. ”Cât mai rapid va avea loc o
ședință. Sperăm să identificăm și să

găsim soluții de ordin financiar și
să continuăm în liga a iii-a. noi
ne-am făcut datoria și am promo-
vat, acum conducerea va gândi ce
este mai bine de făcut. Suntem un
club bine organizat și am putea
juca în liga a iii-a. am avea nevoie
doar de 4 - 5 jucători pentru a în-
tări lotul, însă doar cu jucători din
județ”, a încheiat Marius Pașca.

Dacian Nastai: ”Omul
în plus și arbitrajul au
făcut diferența!”

de partea cealaltă, șeful
centrului de copii și juniori de la
olimpia, dacian nastai, a dat vina pe
arbitraj pentru înfrângerea de la Gâl-
gău. acesta a amintit că eliminarea
portarului Cherecheș a cântărit mult
în economia meciului și că la golul
trei marcat de gazde din lovitură li-
beră mingea a fost în mișcare și
reușita trebuia anulată iar penalty-ul
de la 4-2 a fost gratuit acordat gazde-
lor.

”Vom trimite un memoriu
la FrF cu înregistrarea meciului. nu
se poate așa ceva ce ne-a făcut arbi-
trul. am avut penalty, Mircea bolba
a fost trimis aiurea în tribună ...Felicit
echipa gazdă dar atât vreau să spun...
viitorul fotbalului românesc îl repre-
zintă tinerii, juniorii, iar azi cineva și-
a bătut joc de ei!” a punctat dacian
nastai.

olimpia ii Satu Mare a
ratat promovarea în liga a 3 a după ce
în tur a câștigat cu 2-1 iar în retur,
sâmbătă în minutul 21 conducea cu
2-0. luceafărul bălan a revenit și a
câștigat incredibil cu 5-2 .

județul Satu Mare mai bi-
fează un an în care campioana ră-
mâne la nivel de liga a 4-a. Cum s-ar
zice ...noi cu elita , ei cu promovarea!
iar din 2011 nicio campioană a Săt-
marului nu a mai reușit să treacă peste
barajul promovării. un adevăr trist!

Florin Mureşan

Evoluție remarcabilă a majo-
retelor de la Colegiul național Mihai
Eminescu la Festivalul de la Wolfenbut-
tel. Echipajul condus de prof.dr. Ghe-
orghe Popdan a câștigat marele premiu
după un concurs la care au participat
peste 70 de echipaje din Europa.

“am venit aici la invitatia pri-
matului din Wolfenbuttel. invitaţia ne-
a fost lansată  după programul
prezentat anul trecut de trupa noastră
la semnarea a 40 de ani de la înfrăţirea
oraselor Satu Mare  şi Wolfenbuttel. le
felicit pe fete pentru evoluția lor și sun-
tem extrem de fericiți că am adus trofeul
la Satu Mare” ne-a transmis prof. dr.
Gheorghe Popdan cel care  a condus
delegaţia sătmăreană în Germania.
acesta a ținut să  le mulțumească celor
din conducerea Consiliului județean și
în special președintelui adrian Ștef

pentru ajutorul acordat echipei. ” ne-a
asigurat transportul la Wolfenbuttel și
îi mulțumim” a spus prof.dr.Gheorghe
Popdan. din echipa de majorete de la
CnME fac parte : iris roatiş, Karina
Moza, luiza jurguţ, oana iagher, Cris-

tina Surdu, Silvia Săvianu, diana Varga,
andreea Ciorba,Georgiana bandici,
alexandra deac, bianca timiş şi ale-
xandra radu. iar răzvan Mocan e su-
netistul trupei!

Florin Mureșan

inEdit
Au pus mâna pe trofeu!
8Majoretele de la Cn M. Eminescu s-au impus la Festivalul de la Wolfenbuttel

În perioada 27-28 iunie,
a avut loc la târgu Mureș finala
Campionatului național pentru
copii u-10 și u-11 la judo. CSM
Satu Mare a reușit să obțină o
medalie de bronz prin adrian
Soponar la categoria de 27 de kg.
din partea CSM Satu Mare la
competiție au participat sportivii
Miguel Codrean, Paul Filip și
antonio ilie, care au pierdut în
turul ii, respectiv iii. Sportivii
sunt antrenați de Vasile Fușle.

iar de la CS unio, jenni-
fer Czerlau a fost prezentă în
Muntenegru la balcaniada u 15.
Sportiva pregătită de Mihaly te-
rely s-a clasat pe poziţia a cincea,
după ce a pierdut atât pentru in-

trarea în finală cât şi pentru
bronz.

Dani C.

judo - CSM Satu MarE
Bronz pentru Adrian 
Soponar la Tg. Mureş

FC olimpia, prin antre-
norul Sebastian raţ ,a organizat
sâmbătă un puternic turneu de fot-
bal pe stadionul Someşul. Compe-
tiţia sub denumirea Cupa
Galben-albaştrii a adunat la start
echipe din judeţ şi nu numai, la ca-
tegoriile de vârstă 2005 şi 2006.
Echipele au fost împărţite în câte
două grupe, la fiecare categorie de
vârstă. iar la finalul partidelor, FC

bihor, la prima categorie şi Plimob
Sighet au câştigat competiţia de la
Satu Mare. iată grupele şi rezulta-
tele:

2005
Grupa a: olimpia, il Calcio SM,
FC  Municipal bM, juniorul alb
SM
Grupa b: juniorul Violet SM, FC
bihor, talna orasu nou, V. lucaciu
bM

olimpia – juniorul alb 3-0
juniorul Violet – orasu nou 1-0
il Calcio SM – FC Municipal bM
2-3
juniorul Violet – FC bihor 2-1
olimpia – FC Municipal bM 2-3
orasu nou – V.  lucaciu bM 1-0
il Calcio SM - juniorul alb 3-0
FC bihor - V.  lucaciu bM 3-1
FC Municipal bM - juniorul alb 3-
0

FC bihor - orasu nou 3-0
olimpia - il Calcio SM 0-3
juniorul Violet - V.  lucaciu bM 1-
0
loc 7-8: juniorul alb - V. lucaciu
bM 2-1
loc 5-6: olimpia - oraşu nou 1-3
semifinale: FCM baia Mare - Fc
bihor 6-7 (d.l.d), il Calcio - juniorul
1-2
finala mică: FCM baia Mare - il
Calcio 0-0 1-2 (d.l.d)
finala mare: juniorul SM - FC bihor
0-1

2006
Grupa a: olimpia, juniorul azuriu,
lps SM, Somesul SM
Grupa b: juniorul SM, Plimob Si-

ghet, Primavera SM, V. lucaciu bM
juniorul azuriu – Somesul SM 5-2
Primavera SM – juniorul SM 3-0
olimpia – lPS 5-2
juniorul SM - V.  lucaciu bM 1-2
lPS - juniorul azuriu 1-3
Plimob Sighet – Primavera SM 0-1
olimpia - Somesul SM 6-1
juniorul SM - Plimob Sighet 0-2
Primavera SM - V.  lucaciu bM 3-0
olimpia - juniorul azuriu 1-3
V.  lucaciu bM - Plimob Sighet 0-2
Somesul SM - lPS 1-0
semifinale: juniorul- Plimob 0-4,
olimpia - Primavera 0-3
finala mică: olimpia - juniorul 1-2
finala mare: Plimob - Primavera 2-
0

Fotbal juniori
FC Bihor şi Plimob Sighet au câştigat Cupa
Galben-Albaştrii
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CoMISIA JUDEţEANă DE ANTIVIoLENţă ÎN SPoRT

Camere de supraveghere pe
terenurile de fotbal din judeţ

Comisia Judeţeană de anti-
violenţă în Sport s-a reu-
nit ieri pentru şedinţa din

trimestrul doi. Pe ordinea de zi au
fost două puncte interesante, so-
licitarea aToP în vederea spriji-
nului  pentru  stoparea  violenţei
din sport, dar şi un bilanţ al cam-
pionatului judeţean coordonat de
aJF.

Au răspuns prezent Virgil
Dragoş - DJST Satu Mare, Marius
Mureşan - IPJ, Sergiu Blaga - Poliţia
Locală, Ştefan Szilagyi - AJF Satu
Mare, Gheorghe Istrăuan - CS
Unio, Dumitru Petru - IŞJ, Daniel
Chiorean - AJL, Aurel Pop - IJJ,
Angelo Miklosi - DSP, şedinţa fiind
condusă de suprefectul Tamas Alt-
fatter.

După ce preşedintele Şte-
fan Szilagyi a prezentat bilanţul ac-
telor de indisciplină de pe terenurile
din judeţ, s-a trecut la punctul cel
mai important, cel în care s-a discu-
tat efectiv despre diminuarea vio-
lenţei în sport. o propunere foarte
interesantă şi de luat în seamă este
aceea de a monta camere video de
supraveghere pe toate terenurile
unde se joacă fotbal în cadrul ligilor

judeţene, bineînţeles, cu sprijinul
AToP. Aceeaşi instituţie a sărit în
ajutorul comisiei de antiviolenţă
prin tipărirea de afişe care în-
deamnă la fair-play, acestea urmând
să fie lipite în vestiarele echipelor şi
în sălile de sport cu activitate.

La rubrica “diverse“ s-a
decis ca un membru al comisiei din

cadrul Prefecturii să fie prezentă la
Adunarea Generală a AJF-ului de
pe 25 iulie, în persoana secretarului
general Virgil Dragoş. Iar o altă
propunere, de la IJJ, a reprezentat-
o faptul că biletele pentru locurile
cu scaun de pe stadionul olimpia
nu sunt numerotate, conform Legii
4/2008, iar astfel, în caz de nevoie,

jandarmeria întâmpină probleme în
momentul unor eventuale evacuări.

La final, subprefectul
Tamas Altfatter a cerut să fie trimisă
Primăriei Satu Mare o adresă cu pri-
vire la absenteismul reprezentanţi-
lor de la CSM Satu Mare la ultimele
şedinţe de prevenire a violenţei în
sport.

Daniel Chiorean

ATLETISM
Attila Nagy, campion la 400
metri garduri

În week-end la complexul
sportiv din Piteşti a avut loc Cam-
pionatul Naţional de atletism re-
zervat juniorilor 1, tineretului şi
seniorilor în sală.

Duminică seara, la proba
de 400 metri garduri a concurat şi
sătmăreanul Attila Nagy. După un
început de an excelent, elevul pro-
fesorului Gheorghe Fulop a ajuns
în finala probei, unde a terminat al
doilea.

Fiind cel mai experimen-
tat sportiv din concurs, Attila
Nagy a trecut primul linia de finish
după 52 de secunde şi 33 de sutimi.
Sportivul nostru a revenit la Satu
Mare, unde se antrenează alături de
cel care l-a descoperit, Gheorghe
Fulop, Nagy fiind dublu legitimat

la CS Poli Timişoara - CS Dinamo
Bucureşti.

D. Chiorean

EVENIMENT
Simona Pop şi Amalia Tătăran, aşteptate la
aeroport de fostul lor antrenor, Francisc Csiszar

Prezent la Bucureşti la Cam-
pionatul Naţional de copii, antrenorul
de spadă Francisc Csiszar şi-a aşteptat
ieri la aeroport fostele eleve, Simona
Pop şi Amalia Tătăran, care s-au întors
cu aurul de la Baku.

Alături de Csiszar nu au lipsit
nici Adrian Pop, spadasinul de la CSM
şi soţul Simonei, tatăl Amaliei Tătăran
şi bineînţeles preşedintele CoSR, Alin
Petrache, Ministrul Tineretului şi Spor-
tului, Gabriela Szabo, premierul interi-

mar Gabriel oprea, preşedinţi de fede-
raţii.

În fruntea delegației s-a aflat
spadasina Ana Maria Brânză, dublă
medaliată cu aur la Baku, atât în proba
individuală, cât și în cea cu echipa. „A
fost un concurs greu, chiar dacă toată
lumea ne vedea dinainte cu medaliile de
aur la gât. Suntem fericite, dar deja gân-
dul nostru este la Mondialele de la
Moscova. Trebuie să rămânem la fel de
concentrate și să încercăm să obținem

rezultate cât mai bune și la competițiile
următoare”, a declarat Ana Maria
Brânză. „A fost un rezultat care ne ţine
în elita sportului european. Am avut o
competiţie puternică, ne-am confrun-
tat cu cei mai mari sportivi pe care
naţiunile i-au adus. Am avut campioni
olimpici, mondiali şi europeni. Sunt
sportivi şi federaţii care au mulţumit dar
sunt şi câteva federaţii care au probleme
şi care vor trebui să se pună la muncă.
Mai au un an de zile la dispoziţie pentru

a-şi structura ceea ce înseamnă
pregătirea pentru Rio 2016. Avem
federaţii care trebuie să se califice, e un
an preolimpic, greu. Baku a fost pentru
noi o punte să vedem unde suntem. Va

trebui să calificăm cât mai mulţi sportivi
pentru a ne prezenta aşa cum trebuie la
Rio 2016″, a declarat Alin Petrache,
președintele Comitetului olimpic și
Sportiv Român.

C.N. DE SCRIMă CoPII
CS Satu Mare, vicecampioană naţională 
la spadă 12-13 ani

Campionatul Naţional de
scrimă de la Bucureşti a continuat zilele
acestea cu probele la spadă feminin. În
ceea ce priveşte ziua de duminică, Zso-
fia Kato de la CS Satu Mare, la catego-
ria 12-13 ani s-a clasat a treia, iar
Boglarka Szabo s-a clasat pe opt.

A urmat ieri proba pe
echipe, acolo unde CS a intrat direct
în duelul pentru primele patru pozi-
ţii, la categoria 12-13 ani. În duelul
pentru accederea în semifinale, ele-
vele lui Csiszar, Pop şi Nagy au tre-
cut de CSA Steaua cu 45-42 şi au
dat peste LPS Craiova 1. 

Sătmărencele Maria Cră-
ciun, proaspăta medaliată Zsofia
Kato, Astrid Kiss şi Boglarka Szabo
au ajuns în finală după 45-35 cu
echipa craioveană.

În ultimul act, CS s-a întâl-
nit cu ACS Stesial. Echipa din Satu
Mare a fost învinsă cu 39-45 şi şi-a
adjudecat titlul de vicecampioană

naţională, fiind medaliată cu argint.
Urmează să intre pe scenă şi floreti-
ştii sătmăreni, cu şanse reale la me-
dalii.

AJF Satu Mare
Ordinea de zi a
Adunării Generale
1.Alegerea a trei membri pentru
intocmirea procesului verbal al
Adunarii Generale.
2.Raportul Comisiei de Cenzori
(Venituri şi cheltuieli pe anul
2014).
3.Raportul de activitate al campi-
onatelor 2014-2015 Liga a IV-a
Elite, Liga a IV-a, Liga a V-a, Copii
si Juniori si Comisia de Arbitri.
4.Stabilirea calendarului
competiţional 2015-2016 si condi-
tiile de participare in competitii.
5.Dezafilierea Asociatiilor
Sportive care nu au mai activat in
ultimii ani.
6. Completarea membrilor
Comitetului Executiv prin
alegerea reprezentantului din Liga
a IV-a.
7. Prezentarea si sustinerea comu-
nicarii scrisa depusa de catre AS
Luceafarul Decebal la AJF Satu
Mare cu nr. 4738 din 24.06.2015
si prezentarea comunicarii scrise
depusa de catre d-nul Zah Vasile in
calitate de reprezentant al
echipelor din Liga a 5-a in
Comitetul Executiv.
8.Diverse.
Adunarea Generală va avea loc pe
25 iulie la sediul AJF.

Înscrieri la box
la CS Unio
CS Unio Satu Mare face înscrieri la
box pentru fete şi băieţi născuţi între
anii 2001 şi 2004 la sala de sport Eca-
terina Both din strada Ady Endre nr.
15, de luni până joi între orele 15.30-
18.00 la antrenorul Iosif Sandor. Nu
se percepe taxă pentru antrena-
mente.



oFERTE DE SERViCiU  

l SC Calorset SRL Carei angajeaza per-
soana pentru curatenie la firma cu contract
de munca de 8 ore. informatii la telefon:
0261861220, 0744552399. 
l Societatea Control System, angajeaza
persoana cu studii superioare , cunosca-
toare a limbii italiana , pe postul de inspec-
tor de calitate in Romania . Va rugam sa ne
transmite ti CV-urile Dvs la adresa de mail
: newquality@clicknet.ro,  rugam ca CV
– urile sa contina foto recenta.
l Angajez muncitor calificati si necali-
ficati in constructii.Tel 0748.101.074 
l SC Pure Dent SRL Angajeaza cu
norma intreaga medic specialist
dentist.Cv-urile se trimit pe adresa de
email:oFFiCE@PUREDENT.Ro ,Tel
de contact : 0747.033.337, 0261.711.735 
l Angajam soferi categoria B categoria
3.5 tone, C si E categoria 24 tone pentru
transport intern si intenational, localitatea
Carei. Tel 0745506310
l Angajam instalator instalatii
sanitare,salariul atractiv.Cerinte : cunos-
tinte limba franceza,permis de condu-
cere.Relatii la nr.de telefon
0033664251121 
l Locuri de munca Grecia - cameriste
hotel, ospatare, bucatarese, ingrijire ba-
trani. Tel. 0743692891

CERERi DE SERViCiU

l ingrijesc copil, fac curatenie in blo-
curi, case, farmacii, etc. Telefon
0755.620.543
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  

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 Transport ieftin nisip, balastru, di-
verse cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
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. 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.

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. 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 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 ul-
timul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
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. 0744-804981. 

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 do-
cumentatie si autorizatie de constructie,
mediu, pompieri, pentru o fabrica de pro-
cesare 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  
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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.

SC angajeaza sofer cat D+E pentru tren-
sport persoane international. Se cere ex-
perienta 5 ani. Telefon 0735570981

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

Caut operator acte contabile
primare prin programul
SAgA! Tel. 0748134857 FEnSTER gEIgER angajeaza 

la fabrica de tamplarie termopan:
muncitor/confectioner tamplarie din

PVC si aluminiu. 
CV vor fi depuse la sediul societatii din
Satu Mare, str. Drum Carei, nr.160, fax:
0261.769.949 sau prin e-mail la: of-
fice@geifer-company.ro. informatii intre
orele: 9-18 la tel. 0722.612.079;
0720.665.555

SC Exclusiv LV SRL, str Luceafaru-
lui, nr.27 angajeaza conducator
auto categoria D, E din zona Carei,
Moftin, negresti-Oas si Satu Mare.
Tel.: 0748.116.402 intre orele 8-16

Muzeul  judeţean  Satu  Mare  organizează concurs pentru  ocuparea
următoarelor  posturi  vacante pe perioadă nedeterminată :

- Muncitor calificat 
- Sofer

- Ingrijitor.
Relatii suplimentare la sediul institutiei: Satu Mare, str. Vasile Lucaciu

nr.21 si la telefon 0261737526.

Lansari profesionale Porumbei albi.
Tel. 0745.893.224 

Lansez porumbei albi la nunţi sau alte
evenimente. Telefon 0742-784765,
0723-969946.

instructor auto, autorizat, categ. B.
0746-604824.

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  

AngAjăM BARMAnă
cafenea-Carei. Salar atractiv.

Tel. 0740.891985,
0747.820348.

Angajăm şoferi cat. B şi C, E pentru
transport intern şi internaţional în lo-
calitatea Carei. Tel. 0745506310 

Angajăm barman/ă, Carei. 0742416677.         

Angajez vanzatoare,  manipulatore marfa,
4-8 ore, Carei. 0261864001, orele 8-14.

Caut asistentă medicală pensionară.
0748.108.881  

Caut menajera pensionara cu cunostinte
in sanatate. 0748.108.881 

Societatea UNiSEM S.A. organizează licita-
tie deschisă pentru vânzarea proprietatii im-
obiliare cu sediul în Satu Mare, str.
Depozitelor, nr. 33, jud. Satu Mare (2.197
m.p. suprafată construită plus teren în supra-
fată 4.802 m.p.). Pret de plecare 140.000 Eur
plus TVA. Licitatia va avea loc în data de 03
iulie 2015, ora 12.00,  la adresa mai sus men-
tionată.Relatii la telefon: Sediul Central din
Bucuresti: 021 210 68 39; Satu Mare : 0725
554 305; e-mail:office@unisemromania.ro

SoCiETăţi

Transurban S.A. Satu Mare 
angajeaza SOFERI  AUTOBUZ 

Cerinte :1.Studii medii ; 2.Permis de con-
ducere ctg. D sau ctg. D, E ; 3.Atestat profe-
sional de transport persoane; 4. Fara
antecedente penale ; 5. Sa fie apti medical si
psihologic. CV-urile se vor depune la sediul
Transurban S.A. Biroul Resurse Umane sit-
uat in Satu Mare pe str. Gara Ferastrau, nr. 9
pana la data de 02.07.2015 ora 15.00.Con-
cursul va avea loc in data de 06.07.2015 ora
10.00 la sediul Transurban S.A.
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Hale si Cladiri

Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata
395 mp. toate utilităţile (apa, gaz, canalizare
energie electrică, etc.), si teren aferent 15605
mp la pretul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de
productie , ateliere , depozite , sopron , etc
) cu  suprafata construita  totala de  2.563 mp
si teren aferent pe Str. Careiului nr 160 la pre-
tul de 125.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere ,
depozite , sopron , etc) cu suprafata totala
construita de 1.652 mp si teren aferent in lo-
calitatea Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc  Andandino Land  Srl in
suprafata de 628,24 mp si teren aferent 1.348
mp la pretul de 142.764 euro

Case si Apartamente

Apartament cu 3 camere SC Domaris
Com SRL in suprafata de 57,24 mp  utili
in asociatie, localitatea Satu Mare, strada Bar-
itiu nr. 127/B la pretul de 147.490 lei
Casa de locuit str. Iuliu Maniu nr 22 cu
suprafata utila de 100 mp prêt 55.000 euro
Apartament cu 2 camere SC Lord Land
SRL in suprafata de 51 mp utili in asociatie
in Satu Mare, strada Dreptatii, nr. 8 la pretul
de vanzare 140.000 lei
Proprietatea imobiliară teren intravilan
situată în loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga
, nr.388 , jud. Satu Mare. si casa de locuit si
anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de
vanzare de 80.000 euro

Terenuri

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

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

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

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

SC BLU BELL SRL

Masina prelucrat piei cu accesorii
50,500.00 lei

Desalator piei MT 3,5 Largxmt
15,040.00 lei

Masina stors continuu 18,770.00 lei

Butoaie cu batatoare 22,130.00 lei

Masina de stors intins Rizzi
25,650.00 lei

Masina de prelucrat piei
22,030.00 lei

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

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

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 MEDIA SAT SRL

Laptop 247.10 lei
Calculator 248.00 lei
Calculator 183.60 lei
Calculator 211.20 lei
Calculator 283.30 lei
Ups 720.20 lei
Calculator 433.90 lei
Calculator 315.80 lei
Calculator 276.90 lei
Laptop 284.10 lei
Calculator 269.30 lei
Mixer 80.00 lei
Calculator 206.00 lei
Mobilier 458.00 lei

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 Brâncov-
eanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare, in data de
19.06.2015 SC ERGOLEMN S.A 08:00,
SC FOX COM SRL 08:30,  SC CLA-
RION 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 MANITA
GUINEEA SRL 11:00 AM , SC MIDI-
CONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00 p.m , SC  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, SC
BLU BELL SRL ora 13:00
SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE
SRL 15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin
licitatie publica bunurile debitoarei SC
PANNATEK SRL in data de 26.06.2015
ora 11:00 lista bunurilor mobile si imobile
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la
sectiunea Licitatii si vanzari bunuri

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu
conţin TVA

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

Subscrisa EURO INSOLV
SPRL în calitate de lichidator judiciar scoate
la vanzare prin licitatie publica bunurile de-
bitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati,
prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca
Krone 1 bucata prêt de pornire 4.900 euro, ,
licitatia se va organiza in data de 19.06.2015
la ora 9:00 am, si va avea loc in localitatea Do-
rolt nr. 233/E, jud. Satu Mare

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

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

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

l Vand urgent 72 arii, teren constructii,
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. Ingradita, are
apa-canalizare, curent electric, 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 dru-
mul principal, 5.500 euro, negociabil. Te-
lefon: 0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravi-
lan 10 ari cu cabana, fantana, pomi fructi-
feri, 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

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 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 centrala. Informatii la tele-
fon 0747029610  ( ..... 12.07 inclusiv)
l Vand casa in Lazuri. 0745842620
l Vand casa in curte comuna pe strada
Iuliu Maniu, pret 38.000 euro.  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
negociabil 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 fructi-
feri .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.

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, cu-
rent, apă, încălzire centrală, 35 ari de teren,
situată în Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ
85.000 de euro, negociabil. Informaţii la
telefon 0745-890548, zilnic, între orele
10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în
Carei, zonă ultracentrală, în Cartierul “Eli-
berării”, etajul III, nedecomandat - stare
foarte bună. Dotări: un boiler, 2 convec-
toare, pivniţă. Telefon: 0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

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

Vând apartament 2 camere 54 mp + 2
balcoane, etaj 4, pe drumul Careiului
154/A, preţ negociabil - 16.000 euro. In-
formaţii, telefon 0754-504755.

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

Vând apartament 2 camere, mobilat,
bucătărie cu toate dotările, str. Botizului,
etaj IV, izolat - acoperiş şi exterior. Telefon
0758-872073 sau e-mail
boboiioan@yahoo.com

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 apartament. 0740-227618. 

Vând casă cu etaj pe strada Botizului, cu
grădină. 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
Negreşti Oaş, Cart. Decebal.
0746752180.

Vand urgent loc de casa, zona buna in
Halmeu 28 ari, 1000 euro/ar. Tel :
0742.481.793 sau +069917611731 



l Vand casa in rosu cu 25 ari teren in
satul Ciuperceni,inf.0753.660.219 
l Vand casa in Radulesti, nr49. infor-
matii la telefon 0745390764
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
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 Nissan Qashqai Diesel, an fab-
ricatie 2007, decembrie, km: 152.200, in-
matriculat, pret 7.800 Euro, nrgociabil. Tel
0771322885, 0740852070, 0261759042
l Vand Ford Mondeo Titan Kombi
Full Optional 2008 cu 175.000km de cu-
loare verde metalizat inmatriculat pret
7.700 Euro.Tel 0754.311.000  

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

PIESE DE MAŞINI

l Vand piese pentru Dacia, dezmem-
brez Dacia, electromotor, alternator, ca-
pota, bara, etc. Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand masa din lemn masiv de opt per-
soane pentru terasa Tel 0740.771.056 
l Vand telefon Iphone 5, functioneaza
perfect. pret 1000 de lei. 0746402913
l Vand aragaz si covoare. tel
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

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vand 36 oi turcane.Informatii tel :
0261.838.052  
l Vand prepelite ouatoare din mai
2014. 0740057073
l Vand porci vietnamezi pentru sacrifi-
cat, crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, Internatio-
nal, coase, discuri, agricole noi, prese balo-
tat, semanatori, anvelope tractor, cabine
tractor. Tel: 0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare
International, Fiat, Case, putere 50 CP-
125 CP, coase, semanatori, preturi accep-
tabile. Tel. 0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug
+ semanatoare paioase 15 randuri toate in
stare buna de functionare. Tel :
0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre
Ghenci. Telefon: 0757424405.          

ÎNCHIRIERI

l Inchiriez salon de infrumusetare com-
plet dotat pentru coafura+frizerie, cosme-
tica, manichiura, pedichiura, masaj, solar,
situat in Piata Titulescu- Satu Mare. Tel.
0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet
utilat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera,
bloc nou, semi-mobilat, ultracentral, pret
150 euro/luna, tel 0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracentral
et.1, nemobilat, finisat, suprafata 70 mp,
pret 200 euro/luna. tel 0741601130
l Inchiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central
curte interioara,asociatie. Tel.
0742.700.379 sau 0770.592.182 
l Dau in chirie spatiu comercial pe
str.Careiului, 85 MP. 0744252824
l Iinchiriez birou in Satu Mare,
str.Henri Coanda, nr.2 sau Botizului,
nr.24.Tel 0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg,
0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, cen-
tral, curte interioară, asociaţie. 0770-
592182, 0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată +
internet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile).
Telefon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei
persoane singure. Str. Ioan Slavici 73. Te-
lefon 0749-134955.

CUMPĂRĂRI

l Cumpar pene noi si vechi.
Tel:0754.525.199  
l Cumpar masini pentru programul
rabla, asigur radierea masinii, rog seriozi-
tate. Tel 0740968675
l Cumpar mobila lucioasa cu flori sau
ornamente Tel : 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit.
Telefon: 0744-107564, 0770-459489.

PIERDERI

l Se declara pierdut certificat consta-
tor nr. 13465 /08.04.2009 apartinand
SC Halmosi &Soti  SRL avand CUI
23104140 din Satu Mare. Se declara nul 
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Vand rulota 7m dotata cu toate utili-
tatile, pret 6000 euro negociabil.
0722612033

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

Vând scaun auto pentru copii. Tel.
0747-862630, după ora 16,00.

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

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 – 50.000 euro, nego-
ciabil
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 319.980 lei
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500 mp,
sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 27.000 euro 

Apartamente :

Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 30.983 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 30.278 euro + TVA 5%
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 15.210 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 15.210 euro + TVA 5%
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  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
24.300 euro + TVA
Apartament cu 2 camere, situat în loc. Carei, Piața
1 Mai, bloc 8/b, scara B, etaj II, ap. 10,  în suprafață
de 42 mp - 9.870 euro

Terenuri :
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 Decem-
brie 1918, nr. 32/B – 53.395 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat in
zona periferica a orasului Carei, Viile Careiului –
50.643 lei
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 20.948 euro 
Teren intravilan, 865 mp, situat in loc.  Carei, str.
Grigore Ureche, nr. 53 – 10.300 euro + TVA
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna Sap-
ata, jud. Arges - 8.422 euro
Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu Mare
– 1.838 euro + TVA

Alte imobile :
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc In-
dustrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-adminis-
trativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 - 439,09
mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P + extin-
dere - 4.054,80 mp; Platforme betonate - 3.000 mp;
teren concesionat - 25.000 mp - 1.295.000 euro +
TVA
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str. Bib-
liotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în suprafață utilă
de 280,15 mp - 422.000 euro;
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 – 1.007.280 lei + TVA
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 depoz-
itare, in suprafata utila de 512 mp + teren aferent de
772 mp dintr-un total de 1.150 mp - 226.100 euro
+ TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 147.895 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/de-
pozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp, platforme
betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A. Berinde, nr.
27 – 134.497 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in
loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 61.470
euro +TVA

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 26.058
euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare, Com-
plex de locuinte cu spatii comerciale, zona Pod Go-
lescu, proprietatea SC Esrom Tel SA – 31.433 euro
+ TVA 
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750
euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas, str.
Victoriei, nr. 133 – 8.942 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, situat
in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures –
negociere directa
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in supra-
fata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului, nr. 26
– 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

– 8.983 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

Matiz portocaliu, 1999, 796 cmc,38 kw, benzina, de-
fect – 238 euro + tva
Cielo,1997,1498 cmc, 55kw, benzina – 336 euro +
tva
Daewoo Cielo, 1997, 1498 cmc,55 kw, benzina –
503 euro + tva
Daewoo Cielo, 1997, 1498 cmc,55 kw, benzina –
503 euro + tva

Diverse :

Stație de betoane Teka TPZ 2250 (nou) – 100.000
euro + TVA
Sistem transport cu cupa Kubat (nou ) – 40.000
euro + TVA
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
4 buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – la 7.000 lei (1.750 lei/buc)
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 confectii,
auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracaminte
si incaltaminte) proprietatea Clarisa Com SRL –
2.341 euro + TVA
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kinetoterapie,
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 ) pro-
prietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) pro-
prietatea 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 ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc
) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Explamed
SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confectii
) 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 ) proprietatea Lexra
SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprietatea
Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bemcom
Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara, marca MAN ) pro-
prietatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Titecont SRL 
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, mobilier,
) proprietatea 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 ) proprietatea
Scorpion SRL
Bunuri mobile ( piese auto ) proprietatea Fast Food
Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse ) pro-
prietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor, cen-
trala tratare aer, aparat aer conditionat, combina
frigorifica, diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner ) proprietatea Global Job Experience SRL
Generator current 2/06.12.2000 - 84 euro + tva
Centrala tel. Alcatel 4200/M/06.12.2000 – 847
euro + tva
Generator PFAGT 1201 RETI – 100 euro + tva
Pompa de amestec PFT G5c ( de tencuit ) – 1.563
euro + tva
Masina de zugravit Mark V – 1.733 euro + tva
Pompa de amestec PFT G5c ( de tencuit – 1.508
euro + tva
Masina de zugravit ST MAX II 595 - 781 euro +
tva
Masina pentru taiat ziduri DS TS 22LP 15 - 10.608
euro + tva

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.

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

Gazeta de nord-Vest 
se poate achiziţiona din lanţul 

de magazine 
sAntec şi BArtA Ati!

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

Inchiriem in Satu Mare, Centru Nou, in
imobil nou de birouri cu lift, 72 mp, etaj2,
pentru diverse servicii: birouri, cabinete
medicale, avocatura, notar, salon infrumu-
setare, etc. Tel: 0743.015.808

Cumparam nuca. Tel 0756.089.281
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06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:00 – Program pentru copii,
Cartea Cărților, ep. 46
09:30 – Program educativ: „Să
vorbim în Engleză”, ep. 4
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Săptămâna Sportivă
(reluare)
14:00 – Şedinţa Consiliului
Judeţean (direct)
15:10 – Teleshopping I
16:00 – Film documentar: „Regele
Soare”, ep. 1,2

17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului 
19:40 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Muzică şi voie bună  
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – La vârsta noastră...
(reluare)
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)   
01:30 – Box Office
02:10 – Glasul Bisericii (reluare)
03:00 – Şcoala Sătmăreană
(reluare)
04:00 – Muzică şi voie bună
(reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00 Lumea şi
noi 08:30 Zestrea
românilor 09:00
Connor sub acoperire

09:55 Starea naţiei 10:50
Teleshopping 11:30 Fără
compromisuri 12:25 Vorbeşte
corect! 12:30 Lumea şi noi 13:00
EURO polis 14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping 15:30
Maghiara de pe unu 16:55 Vorbeşte
corect! 17:00 Careul cu 5 aşi 18:00
Adevăruri despre trecut 18:30
Istorii de buzunar 18:40 Fără
compromisuri 19:35 Vorbeşte
corect! 19:45 Sport 19:59
Telejurnal 21:00 Dr. House 21:50
Istorii de buzunar 22:00 Starea
naţiei 23:10 Un om grăbit 00:45
Careul cu 5 aşi 01:10 Împreună astă
seară 01:45 Zon@ 02:15 Connor
sub acoperire

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
12:00 Istorie în
farfurie 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00

Trandafirul negru 15:00 Puterea
destinului 16:00 Lecţii de viaţă
17:00 Ştirile Pro Tv 17:30 La
Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Las fierbinţi 21:30 Din Paris, cu
dragoste 23:30 Ştirile Pro Tv 00:00
Lie to me - Psihologia minciunii
00:00 Lie to me - Psihologia
minciunii 01:00 Las fierbinţi

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

12:00 Mireasă pentru fiul meu
13:00 Observator 14:00 Mireasă
pentru fiul meu 16:00 Observator
17:00 Acces direct 19:00
Observator 20:00 Observator
special 20:30 Poftiţi pe la noi:
Poftiţi şi dăruiţi 23:00 Un show
păcătos 01:00 Insula iubirii 01:00
Observator 02:00 Străini printre
noi

07:15 Dragoste şi ură
08:20 Mondenii
09:00 Sănătate cu Stil
09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea

găteşte mai bine 11:00 Teleshopping
11:30 Mondenii 12:30 Click! 13:20
Teleshopping 13:50 Secrete de Stil
14:30 Teleshopping 15:00 Flavours,
3 bucătari 16:00 Trăsniţi din NATO
16:30 Focus 17:00 Mama mea
găteşte mai bine 18:00 Focus 19:30
Dragoste şi ură 20:30 Sfârşitul lumii
22:30 Trăsniţi din NATO 23:00
Focus din inima României 23:30
Click! 00:00 Dragoste şi ură 00:00
Dragoste şi ură 01:00 Mama mea
găteşte mai bine

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

mine 16:45 Teo Show 18:45 Știrea
zilei 19:00 Știrile Kanal D 20:00 Dila
22:30 WOWBiz 00:30 Știrile Kanal
D 00:30 Știrile Kanal D 01:45 Dila
01:45 Dila 03:45 WOWBiz

07:00 Dragoste de
viaţă 08:00
Zodiacul de acasă
09:15 Suflet

călător 11:30 Singură pe lume 14:00
Tânăr şi Neliniştit 15:00 Maricruz
16:00 Maricruz 17:00 Las Bravo
18:00 Trandafirul negru 19:00
Puterea destinului 20:00 Singură pe
lume 21:00 Singură pe lume 22:00
Dragoste de viaţă 23:00 Iubiri
vinovate 00:00 Iubire ca în filme
00:00 Iubire ca în filme 01:00
Doctorul casei 01:00 Doctorul casei
02:00 Dincolo de povestiri

08:00 Planuri de
nuntă 09:15 Food
Safari 10:15 Hercule
11:30 Hot in
Cleveland 12:00

Ally McBeal 14:00 Păcatele inimii
15:00 Legamantul 17:00 Iubitul meu

din stele 18:30 Soartă de erou 20:00
Curajul iubirii 22:00 Păcatele inimii
23:00 Totul despre sex 00:00
Hercule 01:00 Hercule 02:00
Povestea unei trădări 02:00
Povestea unei trădări

08:20 Picasso,
artist si demon
10:25 Ofertă
irezistibilă 12:35

Jucătorii 13:05 În pragul dezastrului
13:35 Scooby-Doo! Un meci de
fotbal teribil 14:00 Scurt/4: Istorii de
inimă neagră 15:25 Houdini 16:50
Houdini 18:20 Hercules 20:00
Povestea lui Gabby Douglas 21:30
Knick 22:15 Knick 23:10 Jesse
Stone: Prezumția de nevinovăție
00:40 Schimb de dame 01:30
Prietenie mortală 02:20 Ultimul
rege al Scoţiei 03:00 ...şi ne
izbăveşte de Cel Rău...

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

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora
exactă în sport 13:00 Ştiri Sport.ro
13:10 Ora exactă în sport 14:00
Ştiri Sport.ro 14:10 Ora exactă în
sport 15:00 Ştiri Sport.ro 16:00
Ora exactă în sport 17:00 Ştiri
Sport.ro 17:10 Ora exactă în sport
18:00 Ştiri Sport.ro 18:30 Ora
exactă în sport 19:00 Dă-i bătaie!
Local Kombat 21:00 Ştiri Sport.ro
22:00 Wrestling RAW 00:00 Ştiri
Sport.ro 00:30 Regii KO-ului

09:30 Snooker
12:00 Snooker
15:00 Călărie 15:15
Omnisport 16:15
Tenis 16:45 Fotbal

17:45 Fotbal 18:45 Fotbal 19:45
Fotbal 21:00 Atletism 22:45
Atletism 23:00 Omnisport 23:30
Raliuri 00:00 Campionatul mondial
de turisme fia by lg 00:30 Călărie
00:30 Curse de maşini 00:45 Fotbal

10:00 Ediţie specială
11:00 Ediţie specială
12:00 Ştiri 13:00 Ediţie
specială 14:00 Ştiri
15:00 Esențial 17:00

100 de minute 18:00 Ştiri 18:45 100
de minute 20:00 La Ordinea Zilei
21:30 Sinteza zilei 23:15 În gura
presei 00:00 Ştiri 00:00 Ştiri 01:00
Sinteza zilei 01:00 Sinteza zilei

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

şi fapte 15:00 Newsroom 18:00
Realitatea de la fix 18:30
Ambasador Romania 20:00
Realitatea de la fix 21:00 Jocuri de
Putere 23:30 Realitatea de la fix
00:00 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 Deschide
lumea 00:30 Deschide lumea 02:00
Realitatea de la fix 02:00 Realitatea
de la fix

07:40 Tehnici
esenţiale de
supravieţuire 08:35
Executorul 09:05

Cum se fabrică ? 09:35 Cum se
fabrică diverse lucruri? 10:00
Comoara din container 10:30
Războiul depozitelor – Canada
11:00 Maşini pe alese 12:00 Focul
din cer 13:00 Rosetta 14:00 Un
univers cu probleme 15:00
Vânătorii de mituri 16:00 Vânătorii
de licitaţii 16:30 Războiul
depozitelor – Canada 17:00
Executorul 17:30 Comoara din
container 18:00 Investiţii imobiliare
18:30 Regii licitaţiilor 19:00 Cum
se fabrică diverse lucruri? 19:30
Cum se fabrică diverse lucruri?
20:00 Whiskey în afara legii 21:00
Mafia Amish 22:00 Indigenii din
Alaska 23:00 Sala de antrenamente
a lui Mike 00:00 Tehnici esenţiale de
supravieţuire 00:00 Curse în afara
legii 01:00 Les Stroud

BERBEC (21.03 - 20.04)
Pentru a evita o ceartă, nu

trebuie decât o vorbă bună sau gest
tandru la adresa partenerului de
viaţă. 
TAUR (21.04 - 21.05)

S-ar putea să fiţi confuz,
ceea ce vă poate afecta relaţiile sen-
timentale. Vă recomandăm să fiţi
calm şi să nu provocaţi o ceartă cu
partenerul de viaţă. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Nu este momentul să vă
ambiţionaţi să rezolvaţi singur pro-
blemele casei, pentru că s-ar putea
să nu aveţi succes. 
RAC (22.06 - 22.07)

Vă sfătuim să acordaţi mai
multă atenţie partenerului de viaţă.
Împreună, puteţi să găsiţi o soluţie
la problemele financiare care vă fră-
mântă. 
LEU (23.07 - 22.08)

Dimineaţă sunteţi măci-
nat de sentimente contradictorii,
dar o femeie mai în vârstă din fami-
lie vă ajută să vi le clarificaţi. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Aveţi tendinţa să exageraţi
în privinţa sentimentelor şi a aface-
rilor. Vă sfătuim să fiţi mai moderat,
pentru că riscaţi să vă dezamăgiţi
prietenii. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Vă recomandăm să nu
exageraţi în privinţa problemelor
casnice. Fiţi atent la ce spuneţi, ca să
nu declanşaţi un scandal! 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Este posibil să suferiţi o
dezamăgire pe plan sentimental,
motiv pentru care sunteţi indispus.
Vă sfătuim să vorbiţi deschis, ca să
evitaţi neînţelegerile. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Pe plan sentimental, s-ar
putea să aveţi probleme din cauza
orgoliului. Ar fi bine să daţi dovadă
de mai multă răbdare cu persoana
iubită. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vă sfătuim să nu vă ener-
vaţi pentru nimicuri. Calmaţi-vă şi
nu provocaţi discuţii în contradic-
toriu! 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Nu este momentul să în-
cepeţi noi activităţi, pentru că nu
sunteţi într-o formă prea bună. Vă
recomandăm să staţi acasă, cu fami-
lia. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Vă sfătuim să vă concen-
traţi asupra problemelor casei. Dacă
aveţi ocazia să mergeţi într-o vizită
la prieteni, nu staţi pe gânduri! 

HOROSCOP

Ora 21.30 - Din Paris, 
cu dragoste

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 acce-
sorii pentru autovehicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa,
discuri ambreaj, cilindri, supape, tevi evacuare, pinion, garnituri,
nituri, suruburi, etc), calculator cu imprimanta si autofurgoneta Dacia
Papuc, la pretul cel mai mare oferit; Sedinte de vanzare vor avea loc in
fiecare zi de vineri, ora 11:00;
debitor SC Ori Transport SRL: mijloc de transport Ford Trasit fabricat
in anul 1986 – la pretul cel mai mare oferit; Sedinte de vanzare vor avea

loc in fiecare zi de vineri, ora 13:00;
debitor SC Flaminia Nils SRL: Stoc de marfa constand in articole de
imbracaminte, incaltaminte, accesorii la cel mai mare pret oferit si
spatiu comercial in suprafata utila de 152 mp cu cota parte din teren
de 78/1439 mp, situate in loc. Satu Mare, str. Stefan cel Mare, nr. 20,
jud. Satu Mare. Spatiul commercial este dispus pe 2 nivele, cu suprafata
utila de 74 mp la subsol si 98 mp la parter. Structura imobilului este re-
alizata 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 crap-
aturi sau deteriorari vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare de func-
tionare. Instalatia de incalzire este formata din tevi de cupru fara
calorifere si central termica. Imobilul este racordat la instalatiile de en-
ergie 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.

debitor SC GIODIL FOREST SRL: autoturism Mercedes Benz A160
–Berlina 4+1 usi -benzina  fabricat in anul 2002 – la pretul de 4.911
lei + TVA ( 6.089,64 lei); Sedintele de vanzare vor avea loc in fiecare
zi de marti, ora 11:00, incepand cu data de 30.06.2015;
debitor SC LUISIEN SRL : vanzare globala / individuala: mobilier +
calculator intel, la pretul de 2.388,25 + TVA ( 2.961,43 lei), Auto-
turism Volkswagen Sharan 1.9 TDI,  fabricat in anul 2001 – moto-
rina, la pretul de 7.700 lei + TVA ( 9.548 lei); Sedintele de vanzare vor
avea loc in data de 30.06.2015, 07.07.2015, 14.07.2015, ora 12:00;
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.   
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nu numai hoţii de
buzunare au profitat de
aglomeraţia din week-end.
Au lucrat peste program şi
prostituatele din Satu
Mare. Datorită afluxului
mare de sătmăreni veniţi
la concerte, nu le-a fost
prea greu să-şi găsească
clienţi. nu le-a ars de
spectacole, mici şi bere,
căci amatorii de plăceri
carnale apăreau unul după
altul. Fetiţele de la per-
iferie au fost asaltate de

clienţi imediat după
lăsarea serii. Doritorii de
servicii sexuale contra cost
au fost obligaţi să dea
câteva ture prin zonă până
apărea vreo prostituată ce
tocmai îşi finalizase
prestaţia . Trebuie remar-
cat faptul că , deşi n-au
oferit niciun fel de reduc-
eri, fetiţele au fost totuşi
de treabă. Cel puţin nu au
majorat preţurile. Cu
toate acestea, le-au crescut
substanţial încasările.

Clientelă peste aşteptări

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 80%  şanse de precipitaţii

Maxima: 24°C         Minima: 11°C

Umiditate: 76% a
a

a

eUrO 4,4931

USD 4,0469

100 Forinţi 1,4308

evaluarea naţională,
contestată de unii elevi
8 Zeci de absolvenţi de clasa a VIII-a au contestat notele obţinute

Un număr de 136 de elevi
sătmăreni au contestat
notele obținute la Evalu-

area Națională. Dintre aceștia, 85
au contestat nota primită la limba
română și 38 pe cea de la
matematică. Rezultatele finale vor
fi afișate pe 30 iunie.

Inspectoratul Şcolar
Judeţean (IŞJ) Satu Mare a dat
publicităţii situaţia privind
contestaţiile depuse de elevii
sătmăreni la examenul de evaluare
naţională. “După afişarea rezul-
tatelor la examenul de evaluare
națională pentru absolvenții clasei a
VIII-a au fost depuse un număr de
136 contestații, din care la Limba şi
literatura română - 85, Limba şi liter-
atura maghiară maternă - 12, Limba

şi literatura germană maternă - 1,
Matematică - 38. Contestațiile sunt
soluționate în perioada 27-29 iunie,
iar în data de 30 iunie vor fi afişate
rezultatele finale”, se arată într-un co-
municat de presă remis de către In-
spectoratul Şcolar Judeţean Satu
Mare. 

Admiterea în învăţământul
liceal se va face pe baza calculului me-
diei ponderate între media generală
la evaluarea naţională susţinută de
elevii clasei a VIII-a (75%) şi media
generală de absolvire a claselor V –
VIII (25%). elevii vor putea com-
pleta fişele de înscriere pentru licee,
împreună cu părinţii şi asistaţi de
diriginţii claselor, în perioada 3 – 7
iulie.

Reamintim faptul că două
unităţi de învăţământ din judeţ, re-
spectiv Colegiile naționale “Mihai
eminescu” şi “Doamna Stanca” din
Satu Mare, se află în topul celor 50 de

şcoli cu cele mai bune rezultate din
țară, obținute la evaluarea națională
din acest an. Colegiul național
“Mihai eminescu” ocupă locul 18 cu
media 9,37, iar Colegiul “Doamna
Stanca” poziția 49 la nivel național,
cu media 9,06. Primele zece poziţii
sunt ocupate de: Colegiul național
“Vasile Alecsandri” galați – media
9,62, Colegiul național “gheorghe
Vrânceanu” Bacău – media 9,61,
Colegiul național “emil Racoviță”
Cluj-napoca – media 9,59, Colegiul
național “Andrei Șaguna” Braşov –
media 9,57, Colegiul național Iaşi –
media 9,52, Colegiul național
“Unirea” Focşani – media 9,51,
Colegiul național “gheorghe
Munteanu Murgoci” Brăila – media
9,50, Colegiul național “Zinca go-
lescu” – media 9,50, Colegiul
național “gheorghe Șincai” Baia
Mare – media 9,50 şi Liceul Teoretic
“Ovidius” Constanța – media 9,48.

PROCeDURă. Zeci de elevi speră să obţină note mai mari în urma contestaţiilor

Ciprian Bâtea

LeBăDA AngAJeAZă:

Laborant şi manipulator marfă
Pentru mai multe informatii va asteptam la sediul nos-
tru de pe Str. gheorghe Baritiu nr. 27, iar CV-urile se
depun la sediu sau pe e-mail la: angajari@lebada.ro

Angajaţii Inspectoratului
Judeţean de Pompieri “Someş” Satu
Mare au fost chemaţi de către un
sătmărean ieri să facă lumină în
cazul dispariţiei unui vecin. După
ce au deblocat uşa apartamentului
situat într-un bloc din Cartierul
Soarelui, pompierii au găsit corpul
neînsufleţit al bărbatului, care se

afla pe un pat. Poliţiştii ajunşi la faţa
locului au stabilit că este vorba des-
pre Ioan B., în vârstă de 55 de ani,
care domicilia singur într-un bloc
situat pe strada Ostrovului. Vecinii
le-au spus oamenilor legii că bărba-
tul era grav bolnav şi că acesta îşi pă-
răsea foarte rar locuinţa. 

Robert Marcus

Cadavru găsit într-un aparta-
ment din Cartierul Soarelui

La data de 28 iunie 2015,
poliţiştii din cadrul Secţiei Pe-
treşti au depistat în trafic,  pe raza
localităţii Petreşti, mopedul
marca Lifan, care era condus de
către o persoană de sex masculin.
În urma controlului efectuat s-a
stabilit că mopedul era condus de
către un bihorean, în vârstă de 35
de ani, care nu poseda permis de
conducere de nici o categorie. În
acest caz se efectuează cercetări
sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de conducerea pe drumurile pu-
blice a unui autovehicul de către
o persoană care nu posedă permis
de conducere.

Robert Marcus

A condus deşi
nu poseda
permis

În ziua de 27 iunie a.c.
începând cu ora 11.00, până la
28 iunie a.c., ora 1.00, pe direc-
ţia localităţii Lazuri - judeţul
Satu Mare şi Zaita - Ungaria a
fost deschis un punct temporar
de trecere a frontierei cu ocazia
festivităţilor de inaugurare a
unui tronson de drum transfron-
talier, realizat între cele două lo-
calităţi, în cadrul unui proiect
transfrontalier încheiat între Ro-

mânia şi Ungaria. Având în ve-
dere faptul că punctul de trecere
între cele două localităţi a fost
deschis în regim temporar şi a
funcţionat până la data de
28.06.2015, ora 01.00, tranzita-
rea frontierei de stat se poate
realiza doar prin punctele de tre-
cere a frontierei deschise traficu-
lui internațional între România
şi Ungaria.

Robert Marcus

Un nou punct de trecere a
frontierei spre Ungaria în judeţ
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