
Zilele Careiene nu vor fi
organizate nici în acest an
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locuitorii a 457 de localităţi
din republica Moldova au
participat duminică, 28

iunie a.c., la cel de-al doilea tur de
scrutin al alegerilor locale. con-
fruntarea, de un important inte-
res local, a avut în acelaşi timp o
încărcătură simbolică de dimen-
siuni ample. protagoniştii compe-
tiţiei au fost, pe de-o parte, dorin
chirtoacă, reprezentantul parti-
dului liberal, partid pro-româ-
nesc, unionist, euro-atlanticist şi,
pe de altă parte Zinaida Grecea-
nîi, fost premier comunist, prie-
tenă personală a lui Vladimir
putin, pro-rusă, reprezentantă a
psrM, propovăduitor al uniunii
euro-asiatice.

de altminteri, şi data ale-
gerilor a fost una simbolică. ele s-
au desfăşurat la exact 75 de ani de
la ocuparea Basarabiei de către
ruşi. prin votul lor românii de
peste prut au dat un puternic sem-
nal lumii, optând pentru occi-
dent.

cea mai mare miză a re-
prezentat-o municipiul chişinău,
dat fiind valoarea simbolică a ca-
pitalei, dar şi faptul că aici este
concentrat cel mai mare număr de
alegători.

continuare în pagina 2
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Cadavrul unui
bărbat, găsit plutind
pe Someş pag. 16

primăria satu Mare vrea
să scoată cursele judeţene şi
interjudeţene din centrul mu-
nicipiului reşedinţă de judeţ. În
acest sens, administraţia locală a
pregătit un proiect de hotărâre pe
care l-a supus în primă fază dezba-
terii publice. concret, transporta-
torii nu vor mai putea opri decât
la periferia municipiului sau în
autogări. din câte se pare,

iniţiativa nu este nici pe placul
transportatorilor, nici a
navetiştilor.  

primăria satu Mare
susţine că traficul în zona centrală
a municipiului şi pe podurile ce
traversează râul someş este la an-
umite intervale orare extrem de
aglomerat din cauza transportato-
rilor de persoane. 
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Primăria vrea să scoată cursele
judeţene din centru
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nord Vest tV
Olimpiu Ciobai, încântat 
de proiectul Ripensia

invitatul principal al emisiu-
nii săptămâna sportivă de luni seara
de la nord Vest tV a fost fundașul
celor de la ripensia timișoara, olim-
piu ciobai. sătmăreanul crescut la
lps și someșul, component al
generației 1990 în care i-a avut colegi
printre alții pe Heil Valter și Florin
Mureșan, a povestit cum a ajuns să
evolueze la ripensia timișoara și care

e diferența dintre campionatele
județene din timiș și satu Mare. ”am
luat  cupa româniei, faza județeană
și acum ne gândim la primul tur ce va
avea loc la mijlocul lunii iulie. sincer
mă bucur că am ales ripensia, un club
foarte bine organizat și care sunt con-
vins că ar face față și în liga a 3-a” a
spus ciobai.

SPORT - pag. 10-11

Ministrul grec al
Finanţelor, ianis Varoufakis, a con-
firmat marţi că Grecia nu va plăti în
următoarele ore tranşa de 1,6 mil-
iarde de euro către Fondul Monetar
internaţional, astfel că va intra oficial
în incapacitate de plăţi. Întrebat de
jurnalişti dacă Grecia va achita până
la 1 iulie rata de 1,6 miliarde de euro
către FMi, Varoufakis a răspuns:
“nu”. afirmaţia a fost făcută în con-
textul speculaţiilor conform cărora

premierul de extremă-stânga alexis
tsipras ar încerca să ajungă la un
acord de ultim moment cu Grupul
Bruxelles - comisia europeană,
Banca centrală europeană şi Fondul
Monetar internaţional. tsipras a
avut în ultimele ore discuţii cu
preşedintele comisiei europene,
Jean-claude Juncker, cu preşedintele
Bce, Mario draghi, şi cu
preşedintele parlamentului euro-
pean, Martin schulz. 

Grecia intră în incapacitate
de plată

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro
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Vicepreşedintele consiliului Judeţean, Mircea GoVor:

Sătmărenii nu pot fi minţiţi
la nesfârşit!
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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

Miercuri, 1 iulie 2015
ziua 182 a anului

Sentimentul de nostalgie nu mai
este cum era odată. 

(Peter de Vries)

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

Urgenţe stomatologice

Ortodox - † Sf. Ier. Leontie de la
Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de
arginţi, Cosma şi Damian (Post)
Romano – catolic - Sf. Aron,
fratele lui Moise
Greco – catolic - Sf. m. Cosma şi
Damian, doctori fără plată.

1903 - Începe prima ediție a
Turului Franței.

REPERE CULTURALE

teOdOR CuRPaş

Mulţi oameni ce cred că ţin
„discursuri” îl citează pe Nichita
Stănescu, dar puţini dintre ei ştiu cât
de cât despre poet şi mai ales despre
vasta sa operă. Şi îi scuzăm pentru că
azi aşa se procedează. Le spunem,
totuşi, că viaţa scurtă a lui N. Stănescu
(a trăit doar 50 de ani) nu l-a oprit să
devină cel mai original şi reprezentativ
poet apropiat zilelor noastre. Opera sa
cuprinde mai mult de 20 de volume,
începând cu cele 11 elegii (1966), Oul
şi sfera, Laus Ptolemaei, Necuvintele,
În dulcele stil clasic, multe eseuri într-
un limbaj metaforic şi paradoxal:
Cartea de recitire, Respirări, An-
timetafizica etc.   

Opera lui Nichita Stănescu
trasează contururi ale universului
imaginar unitar şi coerent. Mai toate
poeziile sunt dispuse aparent dezordo-
nat în volumele sale, fiecare punând o
tuşă, o nuanţă nouă pe harta globală a
operei. La el, funcţia estetică se îmbină
armonios cu cea cognitivă, ca şi poezia
cu filozofia sau ştiinţele, ştiind bine să
absoarbă şi să prelucreze imagini,
informaţii şi idei din toate domeniile
de cunoaştere. Are Nichita un apetit
formidabil pentru cultură, făcând din
el un „om total”, capabil să îi suscite o
trăire artistică. În cele 11 elegii a ştiut
să transfigureze speculaţii filozofice,
împunându-l ca pe un liric abstract.
În Elegia întâia este imaginată starea
cosmosului înaintea genezei.
Foloseşte poetul imagini abstracte,
greu de vizualizat, precum haosul
personificat într-o formă ciudată,
misterioasă: „Din el nu străbate-n
afară/ nimic, de aceea nu are chip/ şi
nici formă./Ar semăna întrucâtva/
Cu sfera/ care are cel mai mult trup/
învelit cu cea mai strâmtă piele/ cu
putinţă./ Dar el nu are nici măcar /
atâta piele cât sfera”. Nichita apelează
la teorii matematice (raportul dintre
volum şi suprafaţă, cardinalele
mulţimilor infinite) sau cosmologice
(modelul universului „Marea ex-
plozie”, „găurile negre”).

În Elegia a noua apare
imaginea arhetipală a unui ou, imag-
inând oul dogmatic, fiind pentru
Nichita în continuă mişcare şi fier-
bere, gata să explodeze. Ieşirea din in-

teriorul lui închis va avea semnificaţia
unei naşteri, a aspiraţiei spre lumină
şi viaţă.

În cea de a 11-a elegie
prezintă tema poemului Descrierea
lui A, o artă poetică, definind sim-
bolic, „trecerea artistului în operă”, o
eternitate a culturii ce va perpetua cât
va supraveţui rasa umană. 

Din vasta operă a poetului
apare un lucru atât de convingător:
Arta reprezintă o adevărată patrie a
poetului. Ea îi oferă o alternativă în
faţa morţii, posibilitatea de a
supraveţui în spirit peste veacuri. Aşa
se explică aplecarea sa constantă
asupra limbii. El este unul dintre cei
care au revoluţionat limbajul poetic,
după Eminescu şi Arghezi. El a dat
cuvintelor o libertate
nemaipomenită. Nichita a făcut din
poezie un instrument ultrasensibil,
care să urmărească cele mai subtile şi
mai fine culoare ale gândului. 

Poezia lui Nichita Stănescu
pune în mişcare o serie de concepte
matematice: sferă, cub, linie dreaptă,
din care poetul reţine o notă
esenţială, simbolică, pentru a o trans-
forma în metaforă. El purifică emoţia
de haină sentimentală aducând-o în
stadiul „de cristale geometrice”. 

Poezia lui Nichita „implică
sentimentul participării la marea
problematică, la condiţia omului în
marele angrenaj cosmic.” În căutarea
esenţialului Nichita se va confrunta
permanent cu graţiile cuvintelor ca şi
T. Arghezi, L. Blaga, I. Barbu. El este,

de fapt, poetul care a înţeles şi a
pătruns, „geometria limbajului po-
etic” (Ion Pop, vol. „Poezia unei
generaţii”). 

Iată cum implicarea afectivă
în care Nichita Stănescu s-a învestit,
în limitele timpului care i-a stat la
dispoziţie, a intrat în sufletul multora
dintre semenii săi, făcându-se util şi
îndrăgit românilor, ţinând cont de
capacităţile sale de a se învesti într-un
volum de muncă, pe care-l apreciem
acum. 

De multe ori discursul liric
se instituie ca o meditaţie asupra iu-
birii, prin comunicarea ome – natură,
luna- astrul tutelar. La el găsim „co-
paci cu vârfurile întoarse spre noi”,
„şi-n loc de inimă ne bate luna”. 

La el, „Sfera” este
pământul, luna, soarele, stelele, in-
finitul, iar „Ochiul- privire”
sugerează concentrarea gândirii dar
şi a trăirii. 

Mi-e drag să aud
vorbindu-se despre Nichita, despre
o distincţie intelectuală rară, care a
trecut prin viaţă cu folos enorm
pentru cultură. Prin opera sa şi prin
noi, Nichita este statornic în
credinţă şi dăinuie decenii în cu-
vinte. Şi în fapte. Poeziile lui ajung
întotdeauna în luminiş, devenind
un cântec pentru veşnicie. Astfel de
poeţi sunt plecaţi în căutarea timpu-
lui pierdut, în numele unei
umanităţi înţelese cu generoasă
largheţe, ştiind că „nu există înţeles,
ci numai înţelegere”(N. Stănescu).
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Însă, bătălii grele s-au dat
şi în alte oraşe mari, precum Cahul,
Soroca sau Comrat. În final, parti-
dele pro-europene au câştigat deta-
şat, adjudecându-şi cele mai multe
funcţii de primar.

Comisia Electorală Cen-
trală a anunţat că duminică au fost
prezenţi la urne 881.594 de alegă-
tori (o prezenţă de 47,73%). În Chi-
şinău au participat la vot 307.735
de persoane - 48, 79% din numărul
total de alegători. Liberalul Dorin
Chirtoacă a fost reales, pentru a

treia oară, primar al Chişinăului.
În pofida prognozelor şi a

sondajelor, partidele pro-europene
au obţinut  majoritatea şi în consi-
liile din cele mai multe localităţi din
Republica Moldova, inclusiv la
nivel raional. Este, în această situa-
ţie, de maximă importanţă acum
crearea unei majorităţi parlamen-
tare dintre PLDM, PDM şi PL, for-
maţiuni care au obţinut majoritatea
voturilor la alegerile parlamentare
din 30 noiembrie 2014, dar nu au
reuşit să formeze o alianţă.

Republica Moldova - pas spre
Occident
urmare din pagina 1

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

Nichita Stănescu: Nu există înţeles, ci numai înţelegere! 

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Azi la Ceai Dj Gaby va face revista
presei, ne va prezenta ultimele bârfe
din lumea mondenă, şi l-a invitat pe
Marian Halas antrenor la secţia de
judo a CSM Satu Mare, pentru a
face o retrospectivă sportivă a pri-
mei jumatăţi a anului 2015.

ORa adeVăRului
Ediţia de astăzi, de la ora 18:00 îi
este destinată locuitorilor munici-
piului Satu Mare. Cu această oca-
zie, Victor Constantinovici vă
invită și pe dumneavoastră alături
de invitatul său, primarul Dorel
Coica, pentru a parcurge perspecti-
vele administrative legate de pro-
gramul şi activitatea Municipiului
Satu Mare.

Cu CăRţile Pe maSă
O emisiune unde cultura e la rang
de cinste.
Vă invităm astăzi, de la ora 19:00,
să urmăriţi o ediţie culturală pre-

zentată de publicistul Voicu
D.Rusu. O emisiune dedicată per-
sonalităţilor din domeniul culturii,
concepută ca un portret ce pune în
valoare omul de creaţie.

Viaţa la ţaRă
LIPĂUL - CULTURĂ, TRADI-
ŢIE ŞI REALISM
Sistemul de referinţă al comunei
Culciu, în ceea ce priveşte cultura,
tradiţia, realismul şi armonia bunei
convieţuiri, este satul Lipău. Sti-
maţi telespectatori, vă invităm în
satul Lipău, prin intermediul aces-
tei emisiuni, pentru a afla crâmpeie
de bună credinţă din viaţa tumul-
tuoasă a acestei aşezări sătmărene.
Realizator: Dumitru Ţimerman.

www.gazetanord-vest.ro
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Combaterea violenţei în familie, la cote
de avarie
8Din cauza lipsei unui centru şi al unor servicii specializate, femeile refuză să îşi raporteze soţii violenţi 

Violenţa în familie este un
domeniu în care autorită-
ţile depun eforturi conside-

rabile. Doar că din lipsa unor
pârghii legale, respectiv a unor cen-
tre specializate, fenomenul nu poate
fi stăpânit. Motiv pentru care doar
câteva zeci de femei au curajul să îşi
raporteze soţii, dar o parte impor-
tantă dintre acestea îşi retrag plânge-
rile, a arătat directorul DGASPC
Satu Mare, Mariana Dragoş, în şe-
dinţa de ieri a ATOP. 

Prea puţine femei 
au curaj să raporteze
violenţa

Potrivit unor evidenţe ale
Direcţiei Generale de Asistenţă So-
cială şi Protecţia Copilului
(DGASPC) Satu Mare, doar 22 de
femei au avut curajul să îşi raporteze
soţii sau concubinii violenţi. Din pă-
cate, reprezentanţii DGASPC susţin
că ei nu pot interveni pe lângă Poliţie,
fapt pentru care fenomenul este greu
de ţinut sub control. “În acest an am
avut 22 de cazuri de violenţă în familie
raportate. Subliniez acest lucru, pen-
tru că nu toate victimele raportează.
Noi putem să consiliem, dar nu putem
să facem sesizarea la Poliţie. Cadrele
didactice o pot face dacă văd diverse
manifestări ale copilului”, a spus direc-
torul Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Satu
Mare, Mariana Dragoş. 

Centrul specializat, 
o necesitate

Directorul Direcţiei Gene-
rale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Satu Mare, Mariana Dra-

goş, susţine că un instrument în lupta
cu violenţa în familie ar fi înfiinţarea
unui centru specializat pe acest dome-
niu. DGASPC a depus un proiect în
acest sens, sperând să fie implementat
cât mai curând. “Un punct vulnerabil
în dezvoltarea serviciilor în domeniul
violenţei în familie este acum Serviciul
de Asistenţă pentru Victimele
Violenţei în Familie. A fost depus un
proiect pe fondurile norvegiene pen-
tru gestionarea fenomenului

violenţei în familie. Locaţia există.
Partea care lipseşte în combaterea
fenomenului este acea asistenţă de
specialitate într-un centru specializat,
aici mă refer inclusiv la găzduire”, a
spus Mariana Dragoş. 

Centru specializat
doar pentru copii

Directorul DGASPC sus-
ţine că judeţul nostru are doar un

centru pentru găzduirea şi consilie-
rea minorilor abuzaţi. “Suntem
prima direcţie din ţară care, în anul
2006, am înfiinţat Serviciul de
Intervenţie în Situaţie de Abuz,
Neglijare, Maltratare. Acest serviciu,
de-a lungul timpului, a încercat să
răspundă nevoilor copilului”, a ară-
tat Mariana Dragoş. 

Personal insuficient,
atribuţii restrânse

Pe lângă personalul insufi-
cient, autorităţile se mai confruntă
şi cu lipsa unor pârghii legale care să
le confere autoritate în faţa abuza-
torilor. “În cadrul serviciului avem
doi psihologi şi trei asistenţi sociali.
Cu siguranţă mai avem nevoie de
personal. Nouă, ca asistenţi sociali,
ne este, de multe ori, greu să intrăm
în medii vulnerabile, când vorbim
despre violenţă în familie. De multe
ori ne este foarte greu nouă, ca
specialişti, să punem în practică un
ordin de restricţie atunci când

abuzatorului i se interzice să mai
aibă acces în locuinţă”, a acuzat Ma-
riana Dragoş. 

Semne mari 
de întrebare

Mariana Dragoş susţine că
existe unele femei care rămân în
mediul violent, depăşind astfel pu-
terea de înţelegere a specialiştilor,
care încearcă să le ajute. “O femeie
care suferă un abuz din partea soţu-
lui, fie că este vorba despre un abuz
fizic, se raportează la acea depen-
denţă care se realizează de-a lungul
timpului cu abuzatorul. Şi nu vor-
bim doar de o dependenţă mate-
rială, de o locuinţă în care să stea, un
salariu. Sunt şi alte cauze care o de-
termină să renunţe pe victimă la
acea plângere. Nu înţelegem cum o
femeie are trei copii cu soţul abuza-
tor şi îl face şi pe al patrulea, deja ne
punem semne de întrebare ca spe-
cialişti”, a concluzionat directorul
DGASPC Satu Mare. 

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
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0762.500.755
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NON 
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CIPrIAN BâTEA

In   fiecare  zi  de  Marţi  şi  Joi,  între orele
15:00 – 19:00,  la Cabinet Dr. Coica  va
consulta  

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică 

- ginecologie
Programări  la telefon: 0753822197
_________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele
10:00-16:00 ,  va consulta 

Dr. Nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

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

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
- Dermatologie
- Venerologie
- Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cuta-
nate
- Dermatoscopie
- Peelinguri  chimice
- Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiper-
pigmentate
- Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ri-
durilor  şi al  transpiraţiei excesive
- Injectări  cu acid  hialuronic(riduri, buze,
pomeţi, cearcăne)

Programări la telefon:  0755129925
_________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de
04.07.2015  va consulta 

Col. Dr. Scridon  Gheorghe 
Medic  Primar  Cardiologie  

şi  Boli Interne 
Programări  la tel: 0732.116.827
_________________________________
La cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

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

Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 

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

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

Programări: 0732.11.68.23
_________________________________
Determinări de dioptrii şi prescripţii optice
în zilele de  Luni, Miercuri, Vineri  de la ora
08:00-11:00
Marţi  şi Joi de la ora 13:00-15:00

Optometrist   Laza  Cristina 
Programări:  0732.11.68.42
_________________________________
La cabinet Dr. Coica  în fiecare zi de Marţi
şi Joi între orele 15:00-18:00 

Dr.Aracs Tamas Loredana
Medic Specialist Oncologie Medicală

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

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

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat Nutri-

ţie şi Boli Metabolice
-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, supra-
pondere, subpondere, meniu personalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , dia-
bet gestaţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipidemii,
hiperuricemii/guta
-determinarea glicemiei

Programări la telefon:  0741.135.808  intre
orele  12:00-15:00
_________________________________
La cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Bagi  Erzsebet 
Medic specialist  Pediatru 

Luni-Marţi-Vineri  între orele: 14:30-18:30
Miercuri-Joi  între orele:   9:00-13:30
_________________________________
La  cabinet Dr. Coica  va consulta 

Dr.Lanchaus Eugen 
Medic Pediatru

Luni-Marţi-Vineri   între orele:  9:00-12:00
Miercuri-Joi  între orele: 15:00-18:00

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

FENOMEN. Femeile abuzate au reţineri foarte mari în a-şi raporta agresorii
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Zilele Careiene nu vor fi organizate nici
în acest an
8Administraţia locală va pune accentul pe manifestări culturale de calitate în cadrul AugustFest

Careiul trebuie să dea un ex-
emplu pentru restul
localităţilor, a declarat pri-

marul Eugen Kovacs referitor la în-
trebarea legată de organizarea
Zilelor Oraşului, ridicată în
şedinţa ordinară de ieri. Potrivit
edilului şef, nu trebuie permise bâl-
ciul, numeroasele distrugeri şi
probleme provocate de
comercianţi, în schimb trebuiesc
organizate manifestări culturale,
opinie împărtăşită de toţi con-
silierii locali. Astfel, Zilele
Careiene nu vor fi organizate nici
în acest an, la fel cum s-a întâmplat
şi în 2014.

AugustFest, în 
perioada 2-9 august

În cadrul şedinţei, toate
proiectele cuprinse pe ordinea de zi
fie au fost aprobate în unanimitate,
fie au fost respinse tot în unanimi-
tate. Proiectul de hotărâre privind
studiul de fezabilitate pentru extin-
derea reţelelor de apă şi canalizare
menajeră în Viile Careiului a fost
aprobat, erorile de proiectare ur-
mând a fi remediate. Consilierii au
luat în discuţie Centrul social ame-
najat în fosta cazarmă, mai precis
despre faptul că administraţia
locală va avea tot mai multe cheltu-
ieli de ordin social în condiţiile în
care numărul oamenilor săraci este

tot mai mare. De asemenea, con-
silierii au aprobat în unanimitate
proiectul de hotătâre privind orga-
nizarea AugustFest. Organizatorii
vor încerca să mobilizeze cât mai
mulţi careieni la şirul de
manifestări tematice, care vor avea
loc în perioada 2-9 august.

Normă de hrană în
funcţie de rezultate

Poliţiştii comunitari din
Carei vor beneficia de normă de
hrană, au mai decis consilierii. Pri-
marul Eugen Kovacs nu a fost de
acord ca nivelul normei de hrană să

fie aprobat la nivelul maxim prevăzut
de lege, propunând suma de 12 lei pe
zi lucrătoare. Potrivit primarului Ko-
vacs, poliţiştii comunitari ar trebui să-
şi eficientizeze munca şi  să-şi facă
datoria în mod mai vizibil. De aseme-
nea, ar trebui să crească sentimentul
de siguranţă al careienilor. Pe măsură

ce acestea vor fi realizate, pot să
crească şi drepturile băneşti, a arătat
primarul Kovacs. Opoziţia a avut un
alt punct de vedere, propunând ca
aceste drepturi băneşti să fie acordate
imediat. Supus la vot, proiectul de
hotărâre a fost aprobat în varianta
propusă de primarul Eugen Kovacs.

BOGDAN TULBURE

CONSENS. Consilierii locali şi-au însuşit propunerea primarului Kovacs referitor la Zilele Careiene

Rezultatele finale obținute
în urma rezolvării contestațiilor la
examenele Evaluării Naționale au
fost afișate ieri pe site-ul
evaluare.edu.ro. În județul Satu
Mare au fost depuse un număr de
136 de contestații. Ponderea elevi-
lor care au obținut medii peste 5
este mai mare cu 11,31% decât la
Evaluarea Națională 2014, când
procentul a fost de 65,42%. Potrivit
datelor afișate, la nivelul judeţului
nostru s-au obținut 36 note de 10
la proba de Limba și literatura ro-
mână, nouă note de 10 la Limba și
literatura maghiară și 66 note de 10
la proba de Matematică. Listele cu
notele elevilor, după ce le-au fost
soluționate contestațiile, pot fi vă-
zute pe site-ul evaluare.edu.ro.

Bogdan Tulbure

Rezultate mai bune la Evaluare decât anul trecut

În cadrul proiectului Adap-
tabilitatea, șansa la o viaţă activă, deru-
lat de Direcţia Generală de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului, a fost
organizată ieri o bursă a locurilor de
muncă destinată persoanelor cu diza-
bilităţi. Proiectul a început în urmă cu
24 de luni și a fost derulat în partene-
riat cu Asociaţia ASOC și Centrul de
Cercetare și Formare Profesională a
Universităţii de Nord din Baia Mare.

Organizatorii au contactat

un număr de șase agenţi economici,
dar numai patru firme au răspuns po-
zitiv invitaţiei. De asemenea, un
număr de 12 persoane cu dizabilităţi
s-au prezentat în vederea angajării, dar,
din păcate, nu s-a concretizat niciun
contact. Organizatorii susţin că pe vii-
tor va exista în mod sigur o deschidere
mai mare din partea agenţilor econo-
mici, așa cum s-a întâmplat în marile
orașe ale ţării. 

Bogdan Tulbure

În cursul zilei de azi, radarele
din dotarea Poliţiei sătmărene vor fi
amplasate pe DN 19: Ciuperceni –
Livada – Vama – Negreşti Oaş, DN
1C: Apa – Halmeu, DJ 193: Păuleşti
–Pomi, DN 19A: Satu Mare – Ardud
– Supur, DN 19: Carei – Petreşti, DN
19A: Satu Mare- Dorolţ, DN19 F:
Odoreu- Apa, se arată în buletinul de
presă al Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului (IPJ) Satu Mare. În mu-

nicipiul Satu Mare, radarele vor fi am-
plasate pe Strada Odoreului, Bulevar-
dul Lucian Blaga, Bulevardul Unirii,
Strada Careiului şi Strada Botizului. În
municipiul Carei, radarele vor fi am-
plasate pe Strada Agoston, Strada
Petofi Sandor, Strada 1 Decembrie
1918 şi DN 1F: Carei – Urziceni, se
mai arată în buletinul de presă al IPJ
Satu Mare.

Robert Marcus

Bursa locurilor de muncă pentru
persoanele cu dizabilităţi

Amplasarea radarelor în judeţ
Proba scrisă la Limba și

literatura maternă din cadrul exa-
menului de Bacalaureat,
desfășurată în data de 30 iunie
2015, a fost susținută de 620
candidați din totalul de 631
înscriși. La Limba și literatura ma-
ghiară maternă au fost prezenți
560 candidați din cei 571 înscriși,
iar la Limba și literatura germană
maternă au fost prezenți toți cei

60 candidați înscriși. Pentru un
candidat de la Liceul Teoretic
Carei, care a obținut premiu la
olimpiada internațională, s-a echi-
valat proba scrisă la Limba și lite-
ratura maghiară maternă cu nota
maximă. 

La centrul de examen din
cadrul Colegiului Național
“Doamna Stanca”, un număr de 7
candidați proveniți de la Colegiul

Național “Doamna Stanca”,
absolvenți ai profilului real – spe-
cializarea științe ale naturii bi-
lingv franceză, au susținut proba
scrisă la Biologie, disciplină non-
lingvistică studiată în limba fran-
ceză. Promovarea acestei probe
specifice permite obținerea
mențiunii “secție bilingvă franco-
fonă” pe diploma de bacalaureat.

Florin Dura

Zeci de candidaţi nu s-au prezentat la a doua probă
scrisă la Bac
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VICEPREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEţEAN, MIRCEA GOVOR:

Sătmărenii nu pot fi minţiţi la nesfârşit!
8Statistica neagră a guvernării Boc, prezentată de vicepreşedintele Govor, i-a făcut pe liberali să părăsească
sala de şedinţe

Deşi a început în mod
liniştit, şedinţa de ieri a
Consiliului Judeţean s-

a animat brusc când s-a discutat
pe marginea  încheierii unui
acord pentru preluarea
deşeurilor amestecate din mu-
nicipiul Cluj Napoca la groapa
ecologică de la Doba. După
discuţii îndelungate, la prop-
unerea vicepreşedintelui Mircea
Govor, proiectul de hotărâre a
fost scos de pe ordinea de zi.
Tot în şedinţa de ieri,
vicepreşedintele Govor a
prezentat o serie de cifre statis-
tice referitoare la impactul neg-
ativ al guvernării Boc asupra
judeţului Satu Mare, făcându-i
pe liberali să părăsească sala de
şedinţe. Răspunsul său a venit
ca urmare a atacurilor profer-
ate de consilierul judeţean
Adrian Cozma, care a afirmat
că Mircea Govor, Adrian Ştef şi
Dorel Coica n-au făcut nimic
pentru Satu Mare.

Buget suplimentat 
la Aeroport

Consilierii judeţeni au
rectificat bugetul judeţului Satu
Mare. În urma rectificării, buge-
tul Aeroportului Satu Mare a
fost suplimentat cu suma de 8
milioane lei pentru imple-
mentarea proiectului de reabil-
itare şi modernizare a suprafeţei
de mişcare şi de extindere a
aerogării, până când suma va fi
decontată de Ministerul Trans-
porturilor. Banii au fost tăiaţi de
la cheltuielile de personal ale
instituţiilor subordonate Con-
siliului Judeţean. Preşedintele
Adrian Ştef a precizat că pista
de aterizare îşi va păstra dimen-
siunile actuale, care permit
aterizarea avioanelor de mari di-
mensiuni. Consilierii au mai
aprobat asocierea judeţului Satu
Mare cu DGASPC Satu Mare în
vederea înfiinţării societăţii
Mobilityjud SRL, în cadrul
proiectului “Adaptabilitatea -
Şansa la o viaţă activă”, o serie de
licenţe de traseu pentru trans-
portul angajaţilor de la Draxl-
maier, Contitech şi Siha,
respectiv au modificat statul de
funcţii al aparatului de speciali-
tate al Consiliului Judeţean.

Proiect păgubos 
pe trei luni

Discuţii aprinse a stâr-
nit proiectul de hotărâre privind
încheierea unui acord pentru
preluarea deşeurilor amestecate
din municipiul Cluj Napoca la
groapa ecologică de la Doba.
Comisia Economică a propus un
amendament potrivit căruia pe-
rioada de preluare a deşeurilor să
fie de numai trei luni, cu posibil-
itatea de prelungire cu încă şase
luni, dar numai cu acordul Con-
siliului Judeţean Satu Mare.

V i c e p r e ş e d i n t e l e
Mircea Govor a catalogat drept
păgubos amendamentul
Comisiei Economice. “Să
aprobi un proiect prin care clu-
jenii să transporte gunoiul la
Satu Mare pe o perioadă atât de
scurtă nu se justifică. Dacă acest
contract ar fi fost încheiat pe un
an, am încasa circa 6 milioane
de lei. Dacă o facem pe trei luni,
cheltuielile sunt mult mai mari
decât ceea ce încasăm”, a de-
clarat Mircea Govor. Acesta a
adăugat că, în perioada iulie-
septembrie, pe drumul de la
Mădăras la Gelu ar urma să
treacă 60 de maşini de mare
tonaj pe zi, pentru reabilitarea
drumului fiind necesare cel
puţin două milioane de lei.
Vicepreşedintele Mircea
Govor a declarat că atât el ,
personal, cât şi colegii săi din
PSD, nu susţin un asemenea
proiect păgubos pentru
judeţul Satu Mare şi pentru
sătmăreni. De asemenea,
Mircea Govor a mai arătat că,
în cazul în care clujenii se
arată dispuşi să plătească pen-
tru reabilitarea drumului şi de-
pozitarea deşeurilor, nu
înţelege de ne nu se doreşte
încheierea contractului pe un
an. Clujenii ar trebui să
dispună de o scrisoare de
garanţie bancară pentru val-
oarea gunoaielor depozitate la
Doba şi o altă scrisoare de
garanţie pentru cheltuielile
legate de reabilitarea drumu-
lui. Vicepreşedintele Govor a
arătat că Primăria Cluj Napoca
încearcă să ducă gunoaiele la
Alba sau să-şi facă o groapă
provizorie, tratând judeţul Satu
Mare ca soluţie de rezervă.

Satu Mare nu devine
groapa de gunoi a
Clujului

UDMR şi-a schimbat
poziţia vizavi de acest proiect de
la o şedinţă la alta, a remarcat
consilierul Vasile Ciocan.
Vicepreşedintele Rudolf Riedl a
explicat că a propus amendamen-
tul de trei luni întrucât nu toate
lucrurile sunt clare, iar Consiliul
Judeţean nu are experienţă în
acest domeniu. Consilierul Rus a
arătat că trebuie ţinut cont şi de
obligaţia Consiliului Judeţean de
a goli fosta groapă de la Negreşti
Oaş şi de a transporta gunoaiele
la Doba.

Preşedintele Ştef a expli-
cat motivele reţinerii sale şi a
vicepreşedintelui Govor pe mar-
ginea acestui contract. “Trebuie
să fim foarte atenţi. Reţinerea
mea şi a domnului vicepreşedinte
Mircea Govor se explică prin
faptul că nu vrem să fim folosiţi
şi apoi lăsaţi cu ochii în soare
după trei luni”, a declarat Ştef. La
finalul discuţiilor,
vicepreşedintele Mircea Govor a
propus retragerea definitivă de
pe ordinea de zi a acestui proiect,
pentru ca Satu Mare să nu devină
groapa de gunoi a clujenilor,
propunerea sa fiind aprobată de
consilierii rămaşi în sală. 

Statistica guvernării
Boc a scos liberalii
din sală

Liberalii au părăsit sala
de şedinţe la discuţiile legate de
acest proiect, după ce
vicepreşedintele Mircea Govor
le-a oferit câteva date statistice,

“dacă tot plâng de mila
judeţului”. Potrivit
vicepreşedintelui Mircea Govor,
192 de persoane din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean,
3.632 de persoane din instituţiile
subordonate Consiliului şi 6.319
angajaţi din învăţământul
sătmărean au avut de suferit de pe
urma tăierilor de salarii operate de
foştii pedelişti, prin Guvernul Boc,
deveniţi mai nou liberali.

La punctul diverse,
vicepreşedintele Govor a contin-
uat cu prezentarea datelor în faţa
liberalilor reîntorşi în sala de
şedinţe. Mircea Govor a precizat
că a fost deranjat de conferinţa
de presă în care un coleg de-al
său, ales pe lista supleantă, în
speţă Adrian Cozma, a declarat
că el, preşedintele Ştef şi pri-
marul Coica n-au făcut nimic
pentru Satu Mare.
Vicepreşedintele Govor a arătat
că, în 2010, când premierul Boc,
fost coleg de partid cu consilierul
Cozma, îşi bătea joc de români,
bugetul Consiliului Judeţean a
fost tăiat cu 15 milioane lei. De
asemenea, din cauza unui ordin,
Consiliul Judeţean a trebuit să
renunţe la Filarmonică şi la
Teatru, fostul preşedinte Csehi
Arpad reuşind să salveze cele
două instituţii printr-o mişcare
inteligentă, trecându-le la
Primăria Satu Mare, cu acceptul
fostului primar Iuliu Ilyes.
Mircea Govor a declarat că îi este
ruşine să facă public ce i-a spus
fostul deputat democrat-liberal
Ioan Holdiş, când l-a întrebat de
ce nu se alocă fonduri pentru
proiectele judeţului Satu Mare.
De asemenea, vicepreşedintele
Govor a arătat că, dacă Csehi
Arpad nu intervenea la Minis-

terul Sănătăţii, pentru a-l prelua
ca secţie a Spitalului Judeţean,
Spitalul Tăşnad ar fi fost
desfiinţat de guvernarea
pedelistă. “Sătmărenii nu pot fi
minţiţi la nesfârşit”, a declarat
Mircea Govor. Vicepreşedintele
CJ a mai arătat că, în ultimii trei
ani, în judeţul Satu Mare au fost
asfaltaţi complet 161 km de
drum, iar Ministerul Dezvoltării
a investit peste 90 milioane lei în
proiectele de infrastructură.

Mai mulţi oficiali
decât fotbalişti la
Olimpia

Vicepreşedintele Mircea
Govor a făcut publică poziţia sa şi
a PSD Satu Mare în privinţa
achiziţionării stadionului Someşul,
închirierea unui spaţiu pe strada
Retezatului de către Clubul
Olimpia. “Eu şi colegii mei din
PSD nu am susţinut cumpărarea
stadionului Someşul din bani pub-
lici. Să-l cumpere cine vrea, însă pe
bani privaţi”, a declarat Govor.
Vicepreşedintele CJ s-a declarat re-
voltat de faptul că Clubul Olimpia
a închiriat un imobil pe strada
Retezatului nr.23, pentru care
lunar plăteşte 10.000 lei, doar pen-
tru distracţia şi tratamentul
fotbaliştilor. Govor a adăugat că
dacă nu se renunţă la acest con-
tract, îşi retrage sprijinul pentru
Clubul Olimpia.
Vicepreşedintele Mircea Govor a
cerut şi organigrama clubului,
întrucât au fost angajaţi mai
mulţi oficiali decât fotbalişti. În
final, vicepreşedintele a
dezminţit toate zvonurile legate
de interesele pe care le-ar avea în
aceste probleme.

SZASZ LORAND

DECIZIE. Judeţul Satu Mare nu va depozita gunoaiele clujenilor
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Primăria vrea să scoată cursele judeţene
din centru
8Transportatorii judeţeni şi interjudeţeni de persoane nu vor mai au voie să tranziteze zonele centrale ale
municipiului Satu Mare

Primăria Satu Mare vrea să
scoată cursele judeţene şi
interjudeţene din centrul

municipiului reşedinţă de judeţ.
În acest sens, administraţia locală
a pregătit un proiect de hotărâre
pe care l-a supus în primă fază
dezbaterii publice. Concret,
transportatorii nu vor mai putea
opri decât la periferia municipiu-
lui sau în autogări. Din câte se
pare, iniţiativa nu este nici pe
placul transportatorilor, nici a
navetiştilor.  

Cum îşi motivează
Primăria iniţiativa

Primăria Satu Mare
susţine că traficul în zona centrală
a municipiului şi pe podurile ce
traversează râul Someş este la anu-
mite intervale orare extrem de
aglomerat din cauza transportato-
rilor de persoane. Administraţia
locală mai susţine că locurile ac-
tuale de îmbarcare şi debarcare a
călătorilor care utilizează serviciile
de transport public de persoane
prin curse regulate, în special cel
judeţean, nu oferă minimul de
siguranţă şi confort. Municipali-
tatea susţine că prin acest demers
se încearcă “asigurarea accesului
egal şi nediscriminatoriu al opera-
torilor de transport şi al trans-
portatorilor autorizaţi la piaţa
transportului, garantarea
respectării drepturilor şi intere-
selor utilizatorilor serviciilor de
transport public , deplasarea în
condiţii de siguranţă şi de confort
a cetăţenilor sunt obiective
urmărite cu prioritate de
administraţia locală”.

Trei autogări omolo-
gate în Satu Mare

Primăria Satu Mare
susţine că în municipiu există un
număr de trei autogări. De
asemenea, în municipiu intră zil-
nic peste 500 autobuze de trans-
port persoane, care execută
servicii de transport prin curse
regulate în trafic judeţean sau

interjudeţean, care “contribuie
substanţial la îngreunarea traficu-
lui, în special în zona centrală şi
pe podurile care traversează râul
Someş, dar sunt şi importanţi fac-
tori de poluare. Operatorii de
transport, nefiind supuşi unor
reglementări naţionale sau locale
privind punctele de plecare sau de
sosire în municipiu sau traseele pe
care pot să le parcurgă, şi-au făcut
trasee proprii, care practic fiecare
în parte atinge zona centrală, iar
punctele de oprire pentru îmbar-
carea pasagerilor sunt staţiile
publice acordate cu drept de uti-
lizare exclusivă operatorului care
are semnat contractul de delegare
a gestiunii serviciului de trans-
port persoane prin curse regulate
în interiorul municipiului, sau au
ocupat spaţii din domeniul public
neamenajate, care au devenit un
fel de autogări neautorizate şi ev-
ident necontrolate de autorităţile
cu responsabilităţi în domeniu”.

Zona centrală,
interzisă total trans-
portatorilor judeţeni

Potrivit proiectului de
hotărâre supus dezbaterii publice,
“se interzice intrarea în zona
centrală a municipiului, delimitată
inclusiv de Bulevardul Transilvaniei
- Bulevardul Vasile Lucaciu - Strada
Mihai Viteazul - Strada Iuliu
Maniu - Strada Martirilor
Deportaţi a tuturor autovehiculelor
care execută serviciul public de
transport persoane prin curse regu-
late, curse regulate speciale în trafic
judeţean, interjudeţean sau
internaţional de transport”.

Amenzi cu multe 
zerouri

Conform aceleiaşi
iniţiative, “constituie contravenţie
si se sancţionează cu amendă de la

1.000 la 3.000 lei conducătorii au-
tovehiculelor care opresc în alte
puncte de pe traseu. Constituie
contravenţie si se sancţionează cu
amendă de la 1.000 la 3.000 lei
conducătorii autovehiculelor care
nu respectă traseele de penetrare în
municipiu”. 

Noi trasee pentru
transportatorii
judeţeni

Pentru destinaţiile de pe
direcţia Baia Mare, Odoreu şi Apa,
intrarea în municipiu se va face pe
Drumul Botizului, continuare pe
Bulevardul Henri Coandă şi spre
una din autogările din municipiu,
cu evitarea zonei centrale. Punct in-
termediar de oprire – sub pasajul
peste calea ferată pe ambele sensuri
sau Liceul Eonomic. 

Pentru destinaţiile pe
direcţia Păuleşti şi Amaţi, intrarea

se va face pe Drumul Păuleştiului,
Strada Amaţiului, Bulevardul Lu-
cian Blaga, Bulevardul Octavian
Goga - şi spre una din autogările
din municipiu, cu evitarea zonei
centrale.

Pentru destinaţiile pe
direcţia Zalău, intrarea se va face pe
Bulevardul Lucian Blaga, Bulevar-
dul Octavian Goga şi spre una din
autogările din municipiu, cu
evitarea zonei centrale. 

Punct intermediar de
oprire – parcarea restaurant TEI pe
sensul de intrare şi staţia de autobuz
CEPROM pentru sensul de ieşire.

Pentru destinaţiile pe
direcţia Carei, intrarea se va face
prin Drumul Careiului şi spre una
din autogările din municipiu, cu
evitarea zonei centrale. Punct inter-
mediar de oprire – staţia de peste
drum de CEC pe Careiului pe sen-
sul de intrare în municipiu şi staţia
de la magazin LEBĂDA pentru
sensul de ieşire.

CIPRIAN BÂTEA

MĂSURĂ. Navetiştii vor putea coborî doar la periferie sau în cele trei autogări

Jandarmi din cadrul
Detaşamentului 1 Jandarmi Mobil au
participat în colaborare cu  angajaţi ai
S.C. ELECTRICA S.A. la o acţiune
comună pe linie de prevenire şi com-
batere a furtului de energie electrică, în
municipiul  Satu Mare.  Cu acest prilej,
jandarmii împreună cu lucrătorii de la
S.C. Electrica S.A. au constatat că la un
imobil se sustrage energie electrică  fără
a fi contorizată.  Astfel, s-a constatat că
instalaţia de alimentare cu energie
electrică a consumatorului prezintă
modificări neautorizate ce constau în
legarea directă fără aparat de măsură,
iar persoana care locuiește la acel imo-

bil sustrage astfel energie electrică. 
Persoana în cauză a fost

identificată ca fiind Erika S. din Satu
Mare. Pe numele celei în cauză au fost
întocmite actele de constatare pentru
fapte susceptibile a fi infracţiuni de
„deteriorare a echipamentului de
măsurare a energiei electrice livrate şi
”furt”, fapte prevăzute şi sancţionate de
articolul  92 alin. 1, din Legea nr.123
din 10.07.2012  „executarea sau
folosirea de instalaţii clandestine în
scopul racordării directe la reţea sau
pentru ocolirea echipamentelor de
măsurare” şi art. 228 Cod Penal.

Robert Marcus

Jandarmii caută hoţi de curent 
în Satu Mare
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Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

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

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

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

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!

NR.752/26.06.2015
INSOLVADMIN RO SPRL cu

sediul în Satu Mare, str.Maramureș nr.15, în-
registrat la UNPIR sub nr. RFO 3778, CIF
31609950, numit administrator judiciar al SC
SABRINA ITAL STYLE SRL cu  sediul  in
loc.Satu Mare, str.Șt.O.Iosif nr.2, jud.Satu
Mare, nr.înregistrare O.R.C.  J30/881/2011,
CUI 29395596, notifică persoanelor interesate
deschiderea procedurii generale de insolvență
împotriva SC Sabrina Ital Style SRL, prin în-
cheierea civilă nr.459/F/26.06.2015
pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar
nr.1230/83/2015. Termenul limită pentru în-
registrarea cererilor de admitere a creanțelor –
14.07.2015. Termenul de verificare a
creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a
tabelului preliminar al creanţelor – 30.07.2015.
Termenul de definitivare a tabelului creanţelor,
de întocmire si afişare a tabelului definitiv –
20.08.2015. Data primei sedinte a adunarii
creditorilor – 04.08.2015 ora 9, în Satu Mare,
P-ța Libertății nr.20 cam.206, la biroul In-
solvadmin Ro SPRL. Cererile se vor depune la
dosarul 1230/83/2015, la Tribunalului Satu
Mare, în 2 exemplare și vor fi timbrate cu taxa
judiciară de timbru de 200 lei.

NR.733/26.06.2015
INSOLVADMIN RO SPRL cu

sediul în Satu Mare, str.Maramureş nr.15, înreg-
istrat la UNPIR sub nr. RFO II – 3778, CIF
31609950, numit administrator judiciar al SC
YANG GUAN SRL cu  sediul in Satu Mare,str.
Independeţei, nr. 14/A jud.Satu Mare, nr.inreg-
istrare O.R.C.  J30/48/2008, CUI 22211378,
notifică persoanelor interesate deschiderea pro-
cedurii simplificate de faliment împotriva SC
YANG GUAN SRL, prin încheierea nr.
470/F/16.06.2015 pronunţată de Tribunalul
Satu Mare în dosar nr. 1206/83/2015. Termenul
limită pentru înregistrarea cererilor de admitere
a creanţelor – 29.07.2015. Termenul de verificare
a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a
tabelului preliminar al creanţelor – 18.06.2015.
Termenul de definitivare a tabelului creanţelor,
de întocmire si afişare a tabelului definitiv –
01.09.2015. Termenul pentru depunerea opozi-
ţiilor la deschiderea procedurii – 10 zile de la pri-
mirea de către creditori a notificării. Data primei
sedinte a adunarii creditorilor – 24.08.2015 ora
10, în Satu Mare, P-ţa Libertăţii nr.20 cam.206,
la biroul INSOLVADMIN RO SPRL. Cererile
se vor depune la dosarul 1206/83/2015, la Tri-
bunalului Satu Mare, în 2 exemplare şi vor fi tim-
brate cu taxa judiciară de timbru de 200 lei.

NR.740/26.06.2015
INSOLVADMIN RO SPRL cu

sediul în Satu Mare, str.Maramureș nr.15, în-
registrat la UNPIR sub nr. RFO 3778, CIF
31609950, numit administrator judiciar al SC
TERMO FENSTER SRL cu  sediul  in
loc.Petrești nr.455, jud.Satu Mare, nr.înregis-
trare O.R.C.  J30/813/2004, CUI 16633610,
notifică persoanelor interesate deschiderea
procedurii generale de insolvență împotriva
SC Termo Fenster SRL, prin sentința civilă
nr.398/F/19.05.2015 pronunţată de Tribuna-
lul Satu Mare în dosar nr.459/83/2015. Ter-
menul limită pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanțelor – 29.07.2015. Termenul
de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi
comunicare a tabelului preliminar al
creanţelor – 18.08.2015. Termenul de defini-
tivare a tabelului creanţelor, de întocmire si
afişare a tabelului definitiv – 01.09.2015.
Data primei sedinte a adunarii creditorilor –
24.08.2015 ora 9, în Satu Mare, P-ța Libertății
nr.20 cam.206, la biroul Insolvadmin Ro
SPRL. Cererile se vor depune la dosarul
459/83/2015, la Tribunalului Satu Mare, în 2
exemplare și vor fi timbrate cu taxa judiciară
de timbru de 200 lei.

NR.740/26.06.2015
INSOLVADMIN RO SPRL cu

sediul în Satu Mare, str.Maramureș nr.15, în-
registrat la UNPIR sub nr. RFO 3778, CIF
31609950, numit administrator judiciar al SC
TERMO FENSTER SRL cu  sediul  in
loc.Petrești nr.455, jud.Satu Mare, nr.înregis-
trare O.R.C.  J30/813/2004, CUI 16633610,
notifică persoanelor interesate deschiderea
procedurii generale de insolvență împotriva
SC Termo Fenster SRL, prin sentința civilă
nr.398/F/19.05.2015 pronunţată de Tribuna-
lul Satu Mare în dosar nr.459/83/2015. Ter-
menul limită pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanțelor – 29.07.2015. Termenul
de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi
comunicare a tabelului preliminar al
creanţelor – 18.08.2015. Termenul de defini-
tivare a tabelului creanţelor, de întocmire si
afişare a tabelului definitiv – 01.09.2015.
Data primei sedinte a adunarii creditorilor –
24.08.2015 ora 9, în Satu Mare, P-ța Libertății
nr.20 cam.206, la biroul Insolvadmin Ro
SPRL. Cererile se vor depune la dosarul
459/83/2015, la Tribunalului Satu Mare, în 2
exemplare și vor fi timbrate cu taxa judiciară
de timbru de 200 lei.

Consiliile locale şi judeţene
pot decide majorarea salariilor
angajaţilor
Salariile personalului care

activează în administraţia
publică locală pot fi majorate

dacă fondurile se încadrează în
limita bugetului aprobat şi a
plafonului stabilit de Ministerul de
Finanţe, dar nu mai mult de 12%,
a anunţat, marţi, ministrul Muncii,
Rovana Plumb. “Astăzi, prin
ordonanţa (de urgenţă - n.r.) care
presupune completarea OUG 83
privind salarizarea sistemului
universitar şi preuniversitar, de
care beneficiază cele 60.000 de
cadre nedidactice, am pus o nouă
prevedere prin care în
administraţia publică locală, în
limita bugetului şi a plafonului
care a fost stabilit de către
Ministerul de Finanţe, se pot
majora salariile angajaţilor din
administraţia publică locală, până
la 12%”, a spus ministrul Muncii,
Rovana Plumb, la finalul ultimei
şedinţe în care Guvernul poate
adopta ordonanţe de urgenă în
actuală sesiune parlamentară.
Salariile personalului nedidactic
vor fi majorate cu 12% începând
cu luna august a acestui an, în baza
unei ordonanţe de urgenţă
aprobate marţi de Guvern. Actul
normativ conţine şi o prevedere

prin care se permite majorarea
salariilor angajaţilor din
administraţia publică locală, până
la 12%.

Salariile personalului ne-
didactic vor fi majorate cu 12% în-
cepând cu luna august a acestui an,
în baza unei ordonanţe de urgenţă
aprobate marţi de Guvern. Actul
normativ conţine şi o prevedere
prin care se permite majorarea sa-
lariilor angajaţilor din administra-
ţia publică locală, până la 12%. De
drepturile salariale majorate vor

beneficia 53.848 de persoane din
învăţământul preuniversitar de stat
şi 7.468 de persoane din învăţă-
mântul universitar, potrivit notei
de fundamentare a proiectului. Tot
marţi, Guvernul a modificat Legea
venitului minim garantat şi a decis
decuplarea alocaţiilor copiilor de
veniturile obţinute de membrii fa-
miliei, nivelul ajutorului social
fiind calculat în prezent în funcţie
de suma acestor venituri, ceea ce
reduce beneficiul social ca efect al
dublării alocaţiei de la 1 iunie.

ANUNȚ FOARTE 
IMPORTANT 

PENTRU 
INVESTITORII

FNI SĂTMĂRENI
Prin G.H. nr. 380/2015, gu-

vernul hotărăște și executarea obligațiilor
de plată stabilite pentru a despăgubi
creditori FNI. 

Aceasta se va efectua de către
Autoritatea pentru Administrarea Ac-
tivelor Statului pe baza carnetelor de in-
vestitor depuse la AAAS în original.

Investitorii FNI sătmăreni
sunt rugați să-și  actualizeze conturile
bancare deschise pentru acest scop.

Cu informații suplimentare
vă stă la dispoziție, IOAN GRAMMA,
președintele Asociației Persoanelor
Păgubite din Județul Satu Mare, la tele-
fon 0361 426789; 0261 743758.

Plenul reunit al Parlamen-
tului l-a votat maţi, cu 278 voturi
“pentru”, 6 voturi “împotrivă”, iar 5
parlamentari nu au votat, pe senato-
rul PNL Mihai Răzvan Ungureanu
în funcţia de director al Serviciului
de Informaţii Externe (SIE).

La vot au fost prezenţi 289
de parlamentari din care şi-au exercitat
votul 284 de membrii ai Legislativu-
lui. După anunţarea votului, Ungu-
reanu a  depus jurământul în faţa
Parlamentului, în calitate de director
al Serviciului de Informaţii Externe.

Mihai Răzvan Ungureanu 
a fost votat director al SIE

Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere
spaţii la etajul clădi-

rii din str. DECE-
BAL, nr. 2,  Satu

Mare, pentru activi-
tate de birotică.

Informaţii la: 
0261-712670.
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Zirmer BuD 
scoate spre vânzare un număr limitat de  apartamente cu 
2 camere la un preţ special de 30.000 de euro.

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

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
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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noRd VeSt tV

Olimpiu Ciobai, încântat de proiectul Ripensia
8Fundașul sătmărean care a câștigat Cupa în timiș a fost invitatul emisiunii Săptămâna Sportivă

invitatul principal al emisiu-
nii Săptămâna sportivă de
luni seara de la nord Vest

TV a fost fundașul celor de la ri-
pensia Timișoara, olimpiu Cio-
bai.

Sătmăreanul crescut la
lPS și Someșul, component al
generației 1990 în care i-a avut co-
legi printre alții pe Heil Valter și
Florin mureșan, a povestit cum a
ajuns să evolueze la Ripensia
timișoara și care e diferența dintre
campionatele județene din timiș
și Satu mare.

”am luat  Cupa Româ-
niei, faza județeană și acum ne gân-
dim la primul tur ce va avea loc la
mijlocul lunii iulie. Sincer, mă
bucur că am ales Ripensia, un club
foarte bine organizat și care sunt
convins că ar face față și în liga a 3-
a” a spus Ciobai care a și marcat un
gol în finala cupei iar acum două
sezoane era declarat omul meciului
după succesul Ripensiei în 16-imi
în fața celor de la U Cluj napoca.

”am făcut un meci foarte
bun și surpriza a fost și mai mare
deoarece veneam din liga a 5-a.
nici în faza următoare, cu Pandu-

rii, nu ne-am făcut de râs”, a mai
povestit Ciobai care a recunoscut
că nivelul ligii a 4-a din timiș e
neașteptat de bun. ”avem salarii și
prime, ne antrenăm zilnic. iar acest
lucru din câte știu eu se întâmplă

cam la primele cinci șase echipe
din ligă. bazele sportive sunt bine
puse la punct. Pentru mine e o
șansă că pot și juca fotbal și în pa-
ralel îmi continui studiile. Sunt în
anul 3 la Politehnică” a povestit

olimpiu Ciobai care ee convins că
fotbalul va rămâne acum doar un
hobby iar studiile sunt pe primul
plan. ” nu cred că la vârsta mea
mai pot spera la un contract în
prima divizie. am avut ghinion

când s-a stricat treaba la Satu mare
și apoi am tot plecat pe la echipe
de liga a 2-a cu probleme finan-
ciare. asta a fost...acum îmbin car-
tea cu fotbalul”, a amintit olimpiu
Ciobai care a avut și o surpriză
pentru antrenorul care l-a crescut.
Ciobai i-a adus prof. dacian nas-
tai un tricou cu Ripensia, cel cu
care fostul jucător de la lPS a
câștigat Cupa României în județul
timiș în acest an.

Ciobai a evoluat la di-
namo, Călărași, FC baia mare
(unde l-a avut antrenor pe Florin
Fabian), Reșița, Cisnădie și Făget.
iar de 2 ani e la Ripensia, convins
de bunul său prieten briciu.

”mă bucur că am ajuns la
Ripensia. Un club bine structurat
ce se conduce pe modelul benfica
sau barcelona. Sunt suporteri care
plătesc cotizații, președintele e ales
prin vot o dată la patru ani . im-
agine foarte bună cu un site bine
pus la punct ” a mai explicat Cio-
bai care are un mic regret. acela că
echipa lui a pierdut promovarea în
liga a 3-a în fața rivalilor de la Poli.
” acum că echipa suporterilor lui
Poli e în liga a 3-a poate vom avea
șansa noastră” a mai punctat Cio-
bai care în încheiere le-a urat mult
succes la olimpia foștilor săi co-
legi, Heil și mureșan.

Florin Mureşan

Una dintre cele mai valo-
roase voleibaliste formate şi crescute
la Satu mare este cu siguranţă coor-
donatorul beata Vaida.

a început voleiul la CS
adeP, iar sezonul trecut a activat în
divizia a 1, alături de colegele sale
de la CSm Satu mare.

după multă muncă, me-
ciuri pentru echipa naţională de ju-
nioare, ieri, pe adresa clubului, a
sosit o convocare. beata Vaida (foto
nr. 1 pe tricou) a primit telegrama
pentru naţionala de senioare.

aşadar, este pentru prima
dată în istoria voleiului sătmărean
când o jucătoare de la un club din
oraş este convocată la naţionala
mare. Voleibalista trebuie să se pre-
zinte pe 17 august la izvorani, unde
se va pregăti alături de celelalte co-

lege în vederea meciurilor de califi-
care pentru Campionatul european
de la finalul lunii septembrie.

În plus, componenta
CSm-ului este cea mai tânără jucă-

toare din acest lot naţional, ceea ce
înseamnă că este o jucătoare de top,
valoroasă, curtată de ani buni de clu-
buri mari din ţară.

Daniel C.

CSm SatU maRe
Veşti bune din voleiul autohton!
8beata Vaida a primit convocarea la lotul de senioare

Campionatul național
de scrimă copii a continuat şi
marți cu floreta. Când, la sala
Floreasca din bucureşti au avut
loc probele individuale la mascu-
lin 12-13 ani. 

din păcate, sătmărenii
nu au realizat nimic notabil, cu
un lot în care sportivii noştri
sunt mai mici şi neexperimentaţi.
Cei patru sportivi de la CS Satu
mare au tras două tururi de
grupe, după care s-a ajuns pe un
tablou incomplet de 32, având în
vedere că au participat 27 de
sportivi. Sătmărenii au părăsit
concursul pe tabloul de 16. este
vorba de: tudor Surducan, da-
niel Gabor, lucas Serghie și mar-

ton Reș. 
Ziua a continuat cu

proba masculi. astăzi vor intra în
concurs echipele, dar și categoria
de 8-9 ani. 

de joi, în aceeaşi sală
Floreasca din bucurești au loc
probele feminine, acolo unde
Satu mare va fi reprezentat de
melissa Korossy, Cristina an-
derco, diana Şuta, tamara Ulici,
Vivien Szabo, teodora Şofran şi
teodora turdean.

tinerii sportivi sătmă-
reni sunt pregătiţi la CS Satu
mare de eva lengyel, attila File,
Simona Surducan, Şuta dan, res-
pectiv arnold izsaki.

Dan C.

C.n. FloRetă CoPii
Sătmărenii, eliminaţi 
pe tabloul de 16

doi dintre foștii jucători
cu care olimpia reușea  ultima pro-
movare în liga 1, Gheorghe Ciocan
și Zoltan Szabo (Ciocolată) s-au
stabilit de ani buni în Statele Unite
ale americii. Fostul fundaș dreapta
, Zoli Szabo și-a refăcut viața e căsă-
torit și are o superbă fetiță și stă
acum în nashville, tenesse. iar
Gheorghe Ciocan e la Chicago
unde nu s-a putut despărți de fot-
bal, și de 11 ani a pus pe picioare o
echipă cu care a ajuns anul acesta în
major division. 

”acum 11 ani am format o

echipă cu care anul acesta am pro-
movat în major division, un soi de
liga a 3-a de la noi. am avut trei
promovări de la înființare.mergem
și la turnee organizate de români. În
detroit, las Vegas...deja am câștigat
nouă ediții la rând. 

băieții din echipă sunt din
toată România dar i-am adoptat ,
le-am dat cetățenie de Țara oașului
și ne zicem ...oșeni. majoritatea am
jucat fotbal. la Satu mare, Craiova,
arad, Cluj, buzău.Ținem steagul
sus” ne-a povestit fostul jucător al
olimpiei, Gheorghe Ciocan.

acesta a avut parte în această  vară
de o vizită surpriză. Fostul
internațional daniel Prodan  a ținut
să petreacă alături de el câteva zile. 

”e în vacanță în SUa și
normal c-a venit să-și vadă nașul de
cununie” a mai spus Ciocan care
speră să intre în play off în acest
prim sezon de major division.

”am început cu o victorie
și un egal în primele două etape. Pri-
mele șase merg în play-off, din zece
echipe” a mai explicat Ciocan.

la echipa românilor din
Chicago , pe lângă Ciocan mai evo-

luează și alți trei foști jucători de la
oașul negrești, ionuţ lohan, Sabin
Gozman sau mihăiţă Pop. 

”le transmit multe salu-

tări sătmărenilor și oșenilor mei și
mult succes”, a încheiat Gheorghe
Ciocan convorbirea pe... Facebook!

Florin Mureșan

Fotbal”made in USa”
Start lansat pentru oșenii lui Gheorghe 
Ciocan în Major Division!
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LuPTE GRECO-ROMANE

Trei antrenamente pe zi la Timişoara
8Copiii şi cadeţii de la CS-Cetate Heracle, la stagiu de pregătire în Banat

În această perioadă luptă-
torii de la CS Satu Mare-
Cetate heracle ardud se

află în pregătiri la Timişoara,
alături de colegi din rădăuţi,
Botoşani, Bacău şi Timişoara.

Sportivii sătmăreni efec-
tuează în Banat câte trei antre-
namente pe zi, în vederea
participării la Campionatele Na-
ţionale de cadeţi, care vor avea
loc în perioada 10-12 iulie.

În total, 44 de luptători
de la cluburile mai sus menţio-
nate sunt supervizaţi de fostul
campion mondial, european şi
olimpic Ştefan Rusu.

Având în vedere proble-
mele de sănătate cu care se con-
fruntă antrenorul Tudor Barbul,
sportivii sătmăreni sunt supervi-
zaţi de Claudiu Blaga şi Norocel
Barbur, urmând ca acesta să se
alăture echipei vineri.

Acest stagiu de pregătire
este organizat, iar cheltuielile
sunt suportate de mărinimosul
Damian Răileanu, moldoveanul
care deţine clubul Heracle, res-
pectiv un lanţ de farmacii şi fa-
brici de produse farmaceutice şi
care doreşte să încropească un
lot valoros, de tinere speranţe,
pentru viitor. Tocmai de aceea a
cooptat şi o mulţime de luptă-
tori de la CS Satu Mare-Cetate
Heracle Ardud, cărora le achită
burse, în funcţie de performan-
ţele sportive dar şi cele la învăţă-
tură.

La Naţionalele de ca-
deţi, de la CS-Cetate Heracle

vor concura Sabinel Lobonţ, Că-
tălin Dângă, Marius Bulgăr, Ma-
rian Zaha, Andrei Buzilă şi Peter
Peck. “Sperăm să obţinem cel
puţin trei medalii la această
competiţie, dintre care cel puţin
un titlu naţional. Din păcate Le-
nard Berei nu va putea concura
din cauza accidentării. Are ciu-
pitură de menisc, ar fi o minune
să îl avem la Mondiale şi Euro-
pene“, a declarat antrenorul
Tudor Barbul.

Europene şi Mondiale
fără Berei?

Campionatele Europene
şi Mondiale vor avea loc în pe-
rioada 4-5, respectiv 23-25 au-

gust, acolo unde toate şansele
sătmărenilor se află în mâinile
lui Lenard Berei, care face efor-
turi pentru a fi apt de competi-
ţie. Acesta a făcut o examinare
amănunţită, un RMN, iar zilele
următoare va merge la Tg. Mureş
pentru noi rezultate. 

“Suntem amândoi acasă,
ne lingem rănile să spun aşa.
Amândoi suntem cu probleme
de sănătate, cu picioarele stăm
mai rău, sperăm să ne revenim
cât mai repede şi să reintrăm în
sală şi pe saltea“, a spus Tudor
Barbul.

Referitor la primele şase
luni ale luptelor sătmărene,
Tudor Barbul a precizat că per-
formanţele realizate sunt nota-

bile. 
“A fost un început bun

pentru noi, am avut campion na-
ţional de juniori, Lenard Berei
(120 kg ) şi două medalii de
bronz prin Mădălin Bulgăr (60
kg ) şi Cristian Szabo (84 kg ).
Plus o mulţime de rezultate
foarte bune la turneele interna-
ţionale“, a completat Barbul.

Referitor la competiţiile
viitoare, luptătorii sătmăreni vor
mai concura în toamnă la Cam-
pionatele Naţionale de copii 1, 2
şi 3.

Iar la finalul acestei săp-
tămâni, Mădălin Bulgăr va con-
cura pentru echipa de la Heracle
la Slatina, în cadrul etapei de
Campionat Naţional de seniori.

Daniel Chiorean

KARTING
Sătmăreni pe circuitul din Reşiţa
8Piloţii de la Cercul de Karting al Palatului Copiilor Satu Mare, pe podium

Etapa a doua a Campi-
onatului Naţional de Karting
Şcolar a avut loc zilele trecute la
Reşiţa. 

Pe circuitul din parcul
"Industrial Valea Țerovei", piloţii
prezenţi au avut parte de o etapă
frumoasă, iar ploaia a animat şi
mai mult competiţia.

În concurs au fost
prezenți copii de la 4 ani şi până
la 18, iar printre ei s-au numărat

și sătmăreni de la Cercul de
Karting al Palatului Copiilor
Satu Mare. Delegația a fost
condusă de profesorul Gheorghe
Takacs. Iar cel mai bun rezultat
l-a înregistrat Alexandru Bretan.
Acesta, la clasa pufo (9-13 ani) a
încheiat pe locul doi al podiu-
mului. Tot la clasa Pufo, Mateo
Olar a fost aproape de podium,
terminând al patrulea. 

Aflată la primul con-

curs, Patricia Pișcorean a luat o
mențiune la clasa Bambini (5-9
ani) cea care-i va da cu siguranță
încredere pentru următoarele
competiţii. 

Dominic Balogh a ter-
minat pe poziția a patra la clasa
Mini (10-13 ani). următoarea
etapă, cea de-a treia, se va
desfășura în zilele de 11 și 12
iulie în Arad.

D. Chiorean

JuDO
Vasile Fuşle jr. arbitrează la turneul european
8Competiţia va avea loc între 3 şi 5 iulie în Bulgaria

După Campionatul Eu-
ropean de judo de anul trecut din
Polonia, Vasile Fușle jr., de la
CSM Satu Mare, unul dintre cei
mai titrați sportivi atât de la nivel
național cât și internațional, a
fost invitat în calitate de arbitru
la turneul european destinat
cadeților, organizat în Bulgaria,
competiție ce se va desfășura în
perioada 3-5 iulie. 

În prezent, sportivul nos-

tru se află pe locul 78 mondial în
top-ul arbitrilor de judo.   

„Am să arbitrez la Cam-
pionatul European de judo rezer-
vat cadeților în perioada 3-5 iulie,
ce va avea loc în Sofia (Bulgaria).
Primele două zile va fi proba de
individual, iar în ultima zi se va
desfășura proba pe echipe. Aici, și
delegația României are două
echipe complete, atât la masculin
cât și la feminin, de unde sperăm

la o medalie cât mai
strălucitoare”, a declarat Vasile
Fușle jr.

Sportivul sătmărean
spune că speră la o evoluție cât
mai bună pentru a reuși să prindă
blocurile finale în lupta pentru
medalii. 

„Pentru mine este al
doilea campionat european, după
cel de anul trecut din Polonia.
Sunt foarte bucuros că am reușit

să acced printre cei mai buni ar-
bitri din lume. În prezent sunt pe
locul 78 mondial în topul arbi-
trilor și sper la o evoluție cât mai
bună și să reușesc să prind
blocurile finale în lupta pentru
medalii. Totodată, sper să urc cât
mai sus în clasamentul mondial,
pentru a fi delegat la cât mai
multe turnee de asemenea
anvergură”, spune sportivul
sătmărean.

Supercupa României
Steaua - ASA se joacă
la Constanţa
Federaţia Română de Fotbal a
confirmat ieri oficial că Super-
cupa României se va disputa pe
stadionul Farul, din Constanţa,
pe 8 iulie 2015, de la 21:00.
Noul sezon fotbalistic din
România va debuta miercuri, 8
iulie, la Constanţa, cu partida în
care Steaua şi ASA Târgu Mureş
îşi vor disputa primul trofeu in-
tern pus în joc. Decizia ca Super-
cupa să se dispute la Constanţa a
fost luată în urma şedinţei
Comitetului de urgenţă compus
din Răzvan Burleanu, preşedinte
FRF, Gino Iorgulescu, prim-
vicepreşedinte FRF şi Octavian
Goga, vicepreşedinte FRF. Iată
comunicatul integral publicat de
FRF pe site-ul oficial: "În con-
formitate cu dispoziţiile art. 36
din Statutul Federaţiei Române
de Fotbal, Comitetul de urgenţă
compus din Răzvan Burleanu,
preşedinte FRF, Gino
Iorgulescu, prim-vicepreşedinte
FRF, Octavian Goga,
vicepreşedinte FRF, cu unanim-
itate de voturi a hotărât
următoarele de mai jos. În data
de 24 iunie 2015, ia act de Refer-
atul Serviciului Juridic cu privire
la situaţia mandatului acordat
membrilor organismelor
jurisdicţionale şi aprobă prelun-
girea mandatului membrilor or-
ganismelor jurisdicţionale ale
FRF cu o perioadă de 30 de zile,
până la data de 30 iulie 2015 in-
clusiv. În data de 29 iunie 2015,
în temeiul pct. 3 din Hotărârea
Comitetului Executiv nr. 6 din
data de 04.06.2015, stabileşte ca
Supercupa României
Timişoreana, FC Steaua
Bucureşti - FC ASA 2013 Târgu
Mureş, să se desfăşoare la
Constanţa, pe stadionul ”Farul”,
în data de 8 iulie 2015, începând
cu ora 21:00".



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

PAZă - MoNiToRiZARE -
SiSTEME DE SECURiTATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

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 

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

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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Notificare privind  deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată  îm-
potriva debitoarei
SC CONSTRUCT EUROPROMPT SRL
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 969/83/2015, Tribunal Satu Mare, Secţia a-II-a Ci-
vilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic:  Gelu Mihai Coman.  
2. Registratura instanţei: Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 8,  jud. Satu Mare 
3. Debitor: SC CONSTRUCT EUROPROMPT SRL, în faliment, in bankruptcy,
en faillite, cu sediul în sat Certeze, strada Principală, nr. 794, judeţul Satu Mare având
CUI 17191088, având număr de ordine în registrul comertului J30/153/2005. 
4. Lichidator  judiciar: EURO INSOLV SPRL, cod de identificare fiscală 17231786,
sediul social Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, jud. Satu Mare, număr de înscriere
în tabloul practicienilor în insolvenţă 0108,  Tel: 0361/809.462; 0361/809.460, E-mail
office@euro-insolv.ro. 
5. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Dragoş Virgil,
Iancu Vasile Sorin.
6. Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
CONSTRUCT EUROPROMPT SRL, desemnat conform încheierii nr. 428/F/CC
din data de 04.06.2015, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr. 969/83/2015, în temeiul art. 147
rap. la art. 99 şi la art. 100 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenţei şi de insolvenţă:                                                                
Notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC CON-
STRUCT EUROPROMPT SRL, conform încheierii nr. 428/F/CC din data de
04.06.2015, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr. 969/83/2015. 
7.1 Debitorul SC CONSTRUCT EUROPROMPT SRL are obligaţia ca, în termen
de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute
la art. 74 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului SC CONSTRUCT EUROPROMPT SRL trebuie să pro-
cedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a crean-
ţei în condiţiile următoare:   
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 
Termenul limită de 10 zile de la primirea notificării privind deschiderea procedurii pen-
tru depunerea de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii iar
termenul pentru soluţionarea acestora în cel mult 5 zile de la expirarea termenului de
depunere a acestora.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului este 21.07.2015.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire
a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul
menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi
împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este 30.07.2015.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute
de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi
orice altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul pro-
cedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. 
Termenul pentru   întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
27.08.2015.
8. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar, în Satu Mare,
Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, la data de 04.08.2015, ora 11:30, având ca ordine
de zi - prezentarea stadiului procedurii insolvenţei; alegerea comitetului creditorilor,
confirmarea administratorului /lichidatorului judiciar, stabilirea indemnizatiei lichida-
torului judiciar, diverse.      
LICHIDATOR  JUDICIAR EURO INSOLV SPRL, prin av. Dragoş Virgil

Notificare privind  deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată  împotriva de-

bitoarei 

SC HOLANDIA SRL
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 1262/83/2015, Tribunal Satu Mare, Secţia a-II-a Civilă, de Con-
tencios Administrativ şi Fiscal, Judecător sindic:  Mihaela Hăprian.  
2. Registratura instanţei: Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 8,  jud. Satu Mare 
3. Debitor: SC HOLANDIA SRL, în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Satu
Mare, strada Marsilia, nr. 40, ap. 2, judeţul Satu Mare având CUI 13711838, având număr de ordine
în registrul comertului J30/65/2001. 
4. Lichidator  judiciar: EURO INSOLV SPRL, cod de identificare fiscală 17231786, sediul social
Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, jud. Satu Mare, număr de înscriere în tabloul practicienilor
în insolvenţă 0108,  Tel: 0361/809.462; 0361/809.460, E-mail office@euro-insolv.ro. 
5. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Dragoş Virgil, Iancu Vasile
Sorin.
6. Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC HO-
LANDIA SRL, desemnat conform încheierii nr. 471/F/CC/2015 din data de 16.06.2015,
pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
în dosarul  nr. 1262/83/2015, în temeiul art. 147 rap. la art. 99 şi la art. 100 din Legea 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă:                                                                
Notifică:
7. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului împotriva debitorului SC HOLANDIA
SRL, conform încheierii nr. 471/F/CC/2015 din data de 16.06.2015, pronunţată de Tribunalul
Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr.
1262/83/2015.
7.1 Debitorul SC HOLANDIA SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea pro-
cedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 74 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.  
7.2. Creditorii debitorului SC HOLANDIA SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală
a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:   
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită de 10 zile de la primirea notificării privind deschiderea procedurii pentru depu-
nerea de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii iar termenul pentru so-
luţionarea acestora în cel mult 5 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului

este 24.07.2015.
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage de-
căderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului.  
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului
preliminar al creanţelor este 03.08.2015.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de lichida-
torul judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă persoană
interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului
preliminar. 
Termenul pentru   întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 24.08.2015.
8. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar, în Satu Mare, Str. Con-
stantin Brâncoveanu, nr. 3/A, la data de 07.08.2015, ora 11:30, având ca ordine de zi - prezentarea
stadiului procedurii insolvenţei; alegerea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului
/lichidatorului judiciar, stabilirea indemnizatiei lichidatorului judiciar, diverse.      
LICHIDATOR  JUDICIAR EURO INSOLV SPRL, prin av. Dragoş Virgil

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.
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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 aparat foto OLYMPUS (licenţă),
nefolosit - 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

Închiriez 
autoturisme

începând de la 20 euro

0744768318

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 – NVdem la TV! (reluare)  
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Glasul Bisericii (reluare)  
12:00 – Ora Adevărului (reluare)  
13:00 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
15:00 – Teleshopping (reluare)
16:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa
(reluare)
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului (direct)
19:00 – Cu cărţile pe masă 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Viaţa la ţară

22:00 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 19
22:30 – Marile Oraşe, ep.”Los
Angeles”
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)  
01:30 – Music News
02:00 – Incursiune in Cotidian
(reluare)  
03:00 – Cu cărţile pe masă  (reluare)
04:00 – NVdem la TV! (reluare)  
05:00 – Music News 
05:30 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 19 (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
Z estrea 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 Fără
etichetă 14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping 15:30
Convieţuiri  16:55 Vorbeşte
corect ! 17:00 Transformarea
18:00 Ade văruri  despre
trecut 18:30 Istori i  de
buzunar 18:40 Fără
compromisuri  19:35
Vorbeşte corect! 19:45 Sport
19:59 Telejurnal  21:00 Dr.
House 21:50 Istori i  de
buzunar 22:00 Starea naţiei
23:10 R ătăciţi  prin
Manhattan

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

13:00 Ştiri le  Pro Tv 14:00
Trandafirul  neg ru 15:00
Puterea destinului  16:00
Lecţi i  de viaţă  17:00 Ştiri le
Pro Tv 17:30 La Maruţă
19:00 Ştiri le  Pro Tv 20:30
Las fierbinţi 21:30 Ala micu'
23:30 Ştirile Pro Tv

08:00 Neatza cu
R ăzvan şi  Dani
10:50 În g ura
presei  11:40

Teleshopping 12:00 Mireasă
pentru f iul  meu 13:00
Obser vator 14:00 Mireasă
pentru f iul  meu 16:00
Obser vator 17:00 Acces
direct  19:00 Obser vator
20:00 Obser vator specia l
20:30 Te Pui  Cu Blondele
23:00 Un show păcătos

07:15 Dragoste şi
ură 08:20
Mondenii 09:00
Casa: construcţie

şi design 09:30 Teleshopping
10:00 Mama mea găteşte mai
bine 11:00 Teleshopping 11:30
Revendicarea 12:30 Click!
13:20 Teleshopping 13:50
Levintza prezintă 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 Cronica Netului
21:00 Nunţi de poveste 22:30
Trăsniţi din NATO 23:00 Focus
din inima României 23:30
Click!

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

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

08:00 Rochia
perfectă 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 Suflete
pereche 18:30 Soartă de erou
20:00 Legamantul 22:00
Păcatele inimii 23:00 Totul
despre sex

07:30 Hoţul de
cărţi 09:40
Nebunie în Las
Vegas 11:25

Totul despre Schmidt 13:30
Pantani: Moartea unui ciclist
15:10 102 dalmaţieni 16:50
Hoţul de cărţi 19:00 Jucătorii
19:30 În pragul dezastrului
20:00 300: Ascensiunea unui
imperiu 21:45 Detectivii din
California 22:45 Justiţie la
limita legii

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 Local Kombat:
"Dă-i bătaie" 21:00 Ştiri
Sport.ro 22:00 Campionatul
Naţional de Street Workout
România 23:00 Wrestling
SMACK

0 9 : 3 0
C a m p i o n a t u l
mondial de turisme
fia by lg 10:00

Snooker 12:00 Snooker 15:00
Ciclism 16:00 Fotbal 17:45
Fotbal 19:25 Omnisport 19:55
Omnisport 20:00 Omnisport
20:05 Călărie 20:10 Golf 21:10
Golf 21:40 Golf 21:45 Navigaţie

21:50 Omnisport 22:00 Fotbal
23:45 Fotbal

10:00 Previziunile zilei
11:00 Ediţie specială
12:00 Ştiri 13:00
Ediţie specială 14:00
Ştiri 15:00 100 de

minute 16:00 Ştiri 17:00 100 de
minute 18:00 Ştiri 18:45 La
Ordinea Zilei 20:30 Subiectiv
21:30 Sinteza zilei 23:15 În gura
presei

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
Deschide lumea 20:00
Realitatea de la fix 21:00 Jocuri
de Putere 23:30 Realitatea de la
fix

07:40 Tăietor de
lemne în Siberia
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 Căsuţe în
copaci 13:00 Acvarii la comandă
14:00 Băi high-tech 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
Nerecomandat celor slabi de
inimă 19:00 Cum se fabrică
diverse lucruri? 19:30 Cum se
fabrică ? 20:00 Căsuţe în copaci
21:00 Acvarii la comandă 22:00
Băi high-tech 23:00 Căutătorii
de aur din Marea Bering

BERBEC (21.03 - 20.04)
Astăzi ar fi bine să nu vă

asumaţi nici un risc. Starea de nervo-
zitate pe care o resimţiţi vă poate
afecta pe toate planurile. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Aveţi de rezolvat multe
probleme pe care le tot amânaţi de
câteva zile. Sunteţi cam agitat, pen-
tru că nu ştiţi de unde să începeţi. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Vă sfătuim să evitaţi călă-
toriile lungi şi vizitele prelungite.
Datorită oboselii acumulate, sunteţi
irascibil şi riscaţi să provocaţi o
ceartă. 
RAC (22.06 - 22.07)

Primiţi o veste neplăcută
de la şeful dumneavoastră, care vă in-
dispune pentru tot restul zilei. S-ar
putea să fie vorba despre o penalizare
pentru întârzierea unei lucrări.
LEU (23.07 - 22.08)

Atenţie la un coleg de ser-
viciu! Invidios pe succesul dumnea-
voastră, încearcă să vă atragă într-o
ceartă. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.08)

S-ar putea să aveţi discuţii
dure cu o femeie, din cauza unor
probleme de natură financiară. Se
pare că persoana respectivă întârzie
să-şi achite o datorie. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Ar fi bine să evitaţi întâlni-
rile de afaceri, pentru că nu dispuneţi
de putere de convingere şi riscaţi să
încheiaţi tranzacţii dezavantajoase. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Un grup de prieteni vă in-
vită într-o excursie. Dacă acceptaţi
invitaţia, s-ar putea ca relaţiile parte-
neriale să se tensioneze şi chiar să
aveţi o discuţie aprinsă. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Începeţi ziua agitat şi ner-
vos, fiindcă aveţi nevoie urgent de o
sumă mare de bani şi nu găsiţi pe ni-
meni dispus să vă împrumute. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Începeţi să resimţiţi obo-
seala acumulată. Dacă veţi continua
să munciţi în acest ritm, riscaţi să
aveţi mari probleme de sănătate. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Nu este indicat să vă întâl-
niţi cu prietenii, chiar dacă aceştia
insistă. Profitaţi de timpul liber de
care dispuneţi şi odihniţi-vă! 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Sunteţi nevoit să plecaţi
într-o călătorie lungă, împreună cu
partenerul de viaţă. Dacă vă depla-
saţi cu maşina, vă sfătuim să circulaţi
cu atenţie şi fără grabă.

HOROSCOP

Ora 21.30 - Ăla micu'

Societatea profesională de insolvenţă Redresare 
Lichidare SPRL vinde la licitaţie publică sau negociere

directă următoarele bunuri:

debitor SC Gabi Star SRL: vanzare globala: pardesie kaki, rosii,
sacouri femei polyester, uniforme copii, costume dame din 3
piese, pantaloni, costume, fuste – la pretul cel mai mare oferit.
Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 12:00;
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si
accesorii pentru autovehicule (roti, inele, lacate franare, rul-
menti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, supape, tevi evacuare,
pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu impri-
manta 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 arti-
cole de imbracaminte, incaltaminte, accesorii la cel mai mare
pret oferit si spatiu comercial in suprafata utila de 152 mp cu
cota parte din teren de 78/1439 mp, situate in loc. Satu Mare,
str. Stefan cel Mare, nr. 20, jud. Satu Mare. Spatiul commercial
este dispus pe 2 nivele, cu suprafata utila de 74 mp la subsol si
98 mp la parter. Structura imobilului este realizata din caramida,
cu planseu din lemn acoperit cu tencuiala si panouri rigips,
inchideri din caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu inveli-
toare din tigla, tamplarie PVC cu geam termoizolant. Finisaje:
pardoseala pavata cu gresie, pereti finisati in vopsea lavabila, fara

crapaturi sau deteriorari vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare
de functionare. Instalatia de incalzire este formata din tevi de
cupru fara calorifere si central termica. Imobilul este racordat la
instalatiile de energie electrica, retea de apa si canal si gaz. Pretul
de vanzare este de 64.350 euro; Sedintele de vor avea loc in fie-
care zi de vineri, ora 14:00.

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

Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau 0361.428.128.
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Mai mulţi fermieri
sătmăreni au fost contactaţi de
o firmă din Moldova, care le-a
oferit diverse utilaje agricole la
preţuri extrem de atractive.
Contra unui avans de 20-30%
din valoarea totală,
reprezentanţii firmei respective
susţineau că vor livra utilajul la
poarta fermei. Fiind interesat
de ofertă, un fermier a luat
legătura cu unul dintre
angajaţii firmei moldovene.
Fermierul sătmărean a cerut
informaţii legate de oraşul şi
adresa la care funcţionează

sediul firmei. Reacţia
individului contactat a fost de-
a dreptul halucinantă. acesta a
refuzat să spună unde este
sediul, respectiv unde pot fi
văzute utilajele scoase la
vânzare. Fermierul a realizat
imediat că este vorba de o
ţeapă. Ori utilajul nu există, ori
acesta este pur şi simplu furat.
aviz fermierilor amatori de
utilaje agricole la preţ de
chilipir! Nu de alta, dar riscă să
rămână şi fără bani, şi fără uti-
laj, dacă acesta există în reali-
tate.

Ţepe cu utilaje agricole

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

curs valutar

8 10%  şanse de precipitaţii

Maxima: 27°C         Minima: 13°C

Umiditate: 69%
a
a

a

euRo 4,4735

usD 3,9969

100 Forinţi 1,4210

Federalcoop 
satu Mare 

dă spre închiriere spaţii la etajul clădirii
din str. DecebaL, nr. 2,  satu Mare,

pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.

cadavrul unui bărbat, 
găsit plutind pe someş
8 Este vorba despre Felix Balog, tânărul dat dispărut
în noaptea de vineri spre sâmbătă

Echipele Inspectoratului
Județean pentru Situații de
Urgență au reluat ieri cău-

tările în cazul tânărului Felix
Balog, în vârstă de 25 de ani, dat
dispărut în noaptea de vineri spre
sâmbătă. Din nefericire, în jurul
orei 08.30. pompierii au găsit tru-
pul neînsufleţit al tânărului
plutind pe râul Someș, în dreptul
Automobil Clubul Român (ACR)
Satu Mare.

Pompierii au ieşit ieri di-
mineaţă din nou în căutarea tânăru-

lui dispărut în noaptea de vineri
spre sâmbătă. Din păcate, pompierii
nu au mai putut face nimic pentru
Felix Balog. “În ziua de 30.06.2015,
la ora 08.00, pompierii Inspectorat-
ului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă <<SOMEŞ>> Satu Mare
au reluat căutările persoanei dispă-
rute în apele râului Someş pe data
de 27.06.2015, în jurul orei 02.38.
S-a intervenit cu barca din dotare,
iar după aproximativ o jumătate de
oră de căutări, victima a fost găsită
în zona centrală a municipiului Satu
Mare. Trupul acesteia a fost adus la
mal şi ulterior predat organelor
competente”, se arată într-un comu-
nicat de presă remis de către Inspec-

toratul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Satu Mare.  

Martorii susţin că tânărul
Felix Balog a ieşit cu prietenii la un
local situat pe Bulevardul Transilva-
nia, iar în jurul orei 02.00 acesta a
pus un pariu cu prietenii că poate
trece înot Someşul. amicii au cre-
zut că este vorba despre o glumă,
dar au rămas stupefiaţi când acesta
s-a aruncat efectiv în apele Someşu-
lui. Din câte se pare, tânărul a fost
prins în curenţii Someşului şi nu a
mai putut lupta pentru viaţa sa.
Speriaţi, prietenii victimei au sunat
la 112, la faţa locului apărând mai
multe echipaje de pompieri şi poli-
ţişti. 

DRaMă. Tânărul nu a mai putut fi salvat de forţele de intervenţie

RobeRt MaRcus

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

O sătmăreancă în vârstă de
27 de ani a fost prinsă duminica
trecută în timp ce încerca să intre cu
droguri la “Electric Castle”, festival or-
ganizat în week-end-ul trecut la
Castelul Banffy din comuna clujeană
Bonțida. Potrivit Jandarmeriei clujene,
duminică seara, în jurul orei 20.00, la
poarta de acces a fost depistată o tânără
de 27 de ani, din Satu Mare, care avea
asupra ei un pachet de țigări “în interi-

orul căruia se aflau două țigări
confecționate manual care conțineau
o substanță vegetală de culoare verde”.
Droguri au fost găsite şi în cazul altor
11 persoane care au venit la festival din
alte colțuri ale țării. În toate aceste
cazuri jandarmii au întocmit acte de
sesizare pentru deținere de droguri de
risc pentru consum, documentele fiind
înaintate către DIICOT Cluj.

Robert Marcus

Sătmăreancă prinsă cu droguri
la Festivalul Electric Castle 
din Bonțida

Luni seara poliţiştii din Li-
vada au fost sesizaţi prin apelul de
urgenţă 112 despre faptul că pe raza
localităţii o persoană ar fi fost agre-
sată. Oamenii legii s-au deplasat de
urgenţă la faţa locului, iar în urma
verificărilor efectuate au stabilit  că
între doi bărbaţi a avut loc o alter-
caţie, în timpul căreia Tiberiu L. l-
ar fi înţepat pe Ştefan M. cu un
cuţit în membrul inferior drept.
Victima a fost transportată la Spita-
lul Judeţean Satu Mare, în vederea
acordării îngrijirilor medicale nece-
sare. Incidentul s-ar fi produs pe
fondul consumului de alcool şi a
unor neînţelegeri. S-a întocmit
dosar penal şi se efectuează cercetări
sub aspectul comiterii infracţiunii
de lovire sau alte violenţe. 

Robert Marcus

Şi-a înjunghiat
prietenul 
de pahar

La data de 29 iunie  2015,
orele 20.30, poliţiştii rutieri careieni
au depistat în trafic pe DN 19, între
localităţile Moftinu Mic şi Carei,
autoutilitara marca Mercedes, con-
dusă de un maramureşean, în vârstă
de 53 de ani. Oamenii legii l-au tes-
tat pe conducătorul auto, cu apara-
tul etilotest, care a indicat o
concentraţie de 0,47 mg/l alcool
pur în aerul expirat, i-au fost recol-
tate probe biologice de sânge în ve-

derea stabilirii alcoolemiei. În cauză
se efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de conducerea
pe drumurile publice a unui autove-
hicul pentru care legea prevede
obligativitatea deţinerii permisului
de conducere, de către o persoană
care, la momentul prelevării mos-
trelor biologice are o îmbibaţie al-
coolică de peste 0,80 g/l alcool pur
în sânge.

Robert Marcus

Depistat conducând, deşi
consumase băuturi alcoolice
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