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Editorial

Impactul 
preţului 
la alimente
VOICU D. RUSU

PRECIZARE
Rectificare

pentru plata
noilor drepturi

Peste 140.000 de
turişti la ştrandul
Tăşnad pag. 16

Doi tineri din Odoreu au
murit înecaţi într-un lac din
apropierea Parisului în data de 14
iulie. Cum cei doi proveneau
dintr-o familie mai nevoiaşă, pen-
tru aducerea acestora în ţară şi în-
mormântarea lor s-a implicat toată
comunitatea din Odoreu.

Mamă a zece copii, cinci
băieţi şi cinci fete, Maria Alec a
primit vestea că şi-a pierdut fiul
mijlociu şi pe cel mic, înecaţi într-

un lac din apropierea Parisului,
chiar de Ziua Naţională a Franţei,
14 iulie. Cei doi munceau la o
fermă şi, primind liber de ziua
naţională, la fel ca francezii, au
decis să iasă la plimbare cu bici-
cletele. La un moment dat, cei doi
fraţi, Cristian şi Dan, trecând pe
lângă un lac, au decis să se scalde,
doar că zona nu era autorizată pen-
tru scăldat.  
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Comunitatea din Odoreu, implicată în
aducerea în ţară a tinerilor înecaţi în Franţa
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DOUă AMICALE ÎN UNgARIA
FC Olimpia întâlneşte azi Mateszalka
şi Fehergyarmat

Chiar dacă situaţia
Olimpiei este una incertă, jucătorii şi
antrenorii îşi văd în continuare de
antrenamente şi meciuri de pregătire.
Iar astăzi de la ora 18.00 vor juca din
nou în Ungaria cu formaţii din Liga
a IV-a maghiară. O selecţionată a gal-
ben-albaştrilor se va deplasa la
Mateszalka, unde va evolua împotriva
echipei fostului jucător al Olimpiei,

Alex Botoş, iar o altă selecţionată va
evolua pe terenul de la Fehergyarmat.
În vestiar însă situaţia nu pare a fi una
tocmai plăcută. Jucătorii şi staff-ul
tehnic intră în cea de-a treia lună de
neplată a salariilor, ceea ce face ca unii
jucători să se gândească la plecare şi
refuză să se antreneze ori să joace în
amicale.
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Preţurile petrolului se
apropie marţi de cele mai reduse
niveluri din ultimele patru luni,
influenţate de acţiunile chineze care
au închis în declin pentru a treia
şedinţă consecutiv, relatează Market-
Watch. Indicele Shanghai Composite
a închis marţi în declin cu 1,68%,
după ce a fluctuat între o scădere de
până la 5% şi o creştere de 1%. Indicele
a coborât cu 11% din februarie şi cu
aproape 30% de la un maxim atins la
jumătatea lunii iunie. Indicele Shen-

zhen Composite a scăzut cu 2,22%,
după un declin de peste 6% în timpul
şedinţei. Vânzările care au loc pe piaţa
chineză sunt considerate un simptom
al unor probleme economice mai
mari care afectează China, care ar
putea reduce cererea din partea unuia
dintre cei mai mari consumatori de
petrol din lume. “Asistăm la o scădere
mare a acţiunilor într-o economie
majoră, care afectează încrederea”, a
declarat Daniel Ang, analist în dome-
niul investiţiilor la Phillip Futures.

Preţul petrolului se apropie de
minimele ultimelor patru luni

cotidianul sătmărenilor
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Captură record 
de droguri la Satu Mare
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Din lucrarea „Coordonate ale
nivelului de trai din România”,
elaborată de Institutul Naţio-

nal de Statistică, se poate afla că media
generală a bugetului lunar alocat de ro-
mâni pentru asigurarea hranei este de
492,8 lei pe gospodărie, ceea ce în-
seamnă 40% din totalul de bani dispo-
nibili. Desigur, este vorba despre o
medie generală, care cuprinde atât fa-
miliile înstărite, pentru care mâncarea
reprezintă o cheltuială mare ca sumă,
dar nesemnificativă ca pondere în
buget, cât şi gospodăriile în care hrana
zilnică prezintă o mare problemă pen-
tru asigurarea necesarului alimentar.

Din statisticile INS rezultă că
bucureştenii sunt, de departe, românii
care cheltuiesc cei mai mulţi bani pen-
tru mâncare – aproape 685 de lei lunar
pe gospodărie-, dar uitându-ne la cât în-
seamnă această cheltuială în bugetul lor
– 24,5% din cheltuielile băneşti – ajun-
gem la concluzia că ei sunt printre cei
mai relaxaţi români din acest punct de
vedere. La polul opus se situează locui-
torii din regiunile Sud-Est şi Sud-Vest,
care cheltuiesc sumele cele mai mici
pentru mâncare (432, respectiv 375 de
lei lunar pe gospodărie) dar la care pon-
derile acestor cheltuieli în bugetul dis-
ponibil sunt printre cele mai mari
(26,5%, respectiv 26,9%). 

continuare în pagina 2
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713333
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ziua 210 a anului

Când natura îţi dă forţa, curajul
vine de la sine. 

(Valeriu Butulescu)

Soarele răsare la 6 fix, apune la 20
și 44 de minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Mc. Calinic, Ma-
mant și Veniamin; Sf. Mc. Teo-
dota cu fiii săi
romano - catolic - Ss. Marta;
Lazăr și Maria, fraţi
greco - catolic - Sf. M. Calinic,
Mamant și Veniamin; Sf. M. Teo-
dota cu fiii ei

1958 - președintele american
Dwight Einsenhower a semnat
actul care a dus la crearea NASA

REALITATEA ECONOMICă

Încadrarea în ţinta de
deficit bugetar pe anul în curs în
contextul menţinerii parametrilor
actuali ai politicii fiscal-bugetare se
va realiza cu uşurinţă, apreciază
Consiliul Fiscal, însă este rezervat
faţă de nivelul rectificării ascen-
dente a programului aferent veni-
turilor din contribuţii sociale.
“Consiliul Fiscal apreciază că în-
cadrarea în ţinta de deficit bugetar
pe anul în curs în contextul
menţinerii parametrilor actuali ai
politicii fiscal - bugetare se va real-
iza cu uşurinţă, iar balanţa
riscurilor apare drept înclinată în
direcţia înregistrării unui deficit
bugetar mai redus decât cel ţintit,
în condiţiile în care sub-execuţia
cheltuielilor de investiţii apare
drept foarte probabilă, date fiind
atât experienţa execuţiei din 2014,
cât şi realizarea programului se-
mestrial”, se arată în opinia Consil-
iului Fiscal cu privire la proiectul

de rectificare a bugetului general
consolidat pe anul 2015.

Consiliul apreciază că re-
vizuirile ascendente de proporţii
operate la nivelul veniturilor
bugetare apar drept fundamentate
din perspectiva performanţei efec-
tive la zi, rezultatul unei
combinaţii între o creştere
economică semnificativ superioară
celei prognozate iniţial, şi o
îmbunătăţire a eficienţei colectării,
ca urmare a eforturilor ANAF şi a
unei evoluţii prociclice a
conformării la plata taxelor din
partea contribuabililor.

Pe de altă parte,
organizaţia are rezerve serioase faţă
de nivelul rectificării ascendente a
programului aferent veniturilor
din contribuţii sociale, însă
apreciază că riscul ridicat de mate-
rializare a unor venituri mai mici
decât cele programate la nivelul
acestei categorii de venituri este

compensat de probabilitatea
ridicată a unor venituri fiscale su-
perioare celor estimate, dată fiind
prudenţa extrapolărilor
performanţei obţinute în primul
semestru al anului. Consiliul este
sceptic şi în ceea ce priveşte prob-
abilitatea de materializare a
estimărilor privind sumele din fon-
duri europene post-aderare re-
vizuite ascendent cu circa 2
miliarde de lei, date fiind
performanţa raportată la progra-
mul pe primul trimestru şi ipoteza
implicită a triplării intrărilor în a
doua jumătate a anului. “Cu toate
acestea, nematerializarea acestor
estimări nu ar trebui să determine
o creştere a deficitului bugetar,
dată fiind ajustarea automată a
componentei de cheltuieli
bugetare asociate”, se mai arată în
document.

La nivelul cheltuielilor
bugetare, dincolo de consideraţiile

cu privire la lipsa de relevanţă a
regulilor fiscale conexe celei de
deficit bugetar, realizarea acestora
la nivelul programat apare drept
extrem de puţin probabilă având în
vedere subexecuţia masivă a chel-
tuielilor de investiţii din primul se-
mestru al anului curent şi
accelerările implicite ale fluxurilor
de investiţii publice necesare din
perspectiva convergenţei către alo-
carea anuală. Acestea ar trebui să
fie de patru ori mai mari în a doua
parte a anului comparativ cu
primul semestru. În acest context,
operarea unei revizuiri ascendente
de amploare a acestora din urmă
faţă de programarea iniţială (+2,9
mld. lei) cu prilejul primei
rectificări bugetare apare drept
surprinzătoare. Execuţia din anii
precedenţi relevă o tendinţă
sistematică de nematerializare a
alocărilor programate, în pofida
unor proiecţii ambiţioase.
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În rest, conform statistici-
lor INS, familiile repartizate pe re-
giuni consumă între 44,3 – 44,5%. 

Acelaşi decalaj între su-
mele mici cheltuite şi ponderea
mare în bugetele disponibile se re-
găseşte în familiile de agricultori
din mediul rural. Acestea au o chel-
tuială medie pentru hrană de
numai 375 de lei lunar, faţă de 583
de lei lunar pe gospodărie în oraşe,
dar în bugete asta înseamnă 45,7%
în rural, faţă de doar 36,7% în
urban.

O concluzie importantă a
statisticilor INS este aceea că fami-
liile cu venituri minime cheltuiesc

sume mai mici pentru mâncare,
însă ponderea acestora în bugetul
disponibil este semnificativă. De
cealaltă parte, familiile cu venituri
mari cheltuiesc mult ca sumă pen-
tru hrană, dar ponderea acestor
fonduri în bugetele lor este mai
puţin semnificativă. 

În sfârşit, reducerea TVA
la alimente, aplicată de la 1 iunie
(de la 24% la 9%) a fost un balon
de oxigen pentru familiile cu veni-
turi mici, în cazul în care această
măsură s-a transferat în preţuri, în
schimb pentru familiile cu venituri
mari a fost doar o ştire banală, abia
băgată în seamă. 

Impactul preţului la alimente
urmare din pagina 1

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

Consiliul Fiscal avizează rectificarea bugetară

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Ceaiul de azi va fi unul 100% cultu-
ral, pentru că Denise şi Dj Gaby l-
au invitat pe Preşedintele Asociaţiei
Artiştilor Plastici Satu Mare Ger-
gely Csaba , care ne va prezenta
agenda expoziţională a Asociaţiei
pentru vară-toamnă 2015.

”ORa adeVăRului” - un
talk-show care îți aduce noutățile
județului la tine acasă! Te face să
înțelegi mai bine ce se întâmplă în
jur, deschide ușile politicienilor și-
i întreabă ce fac ca tu, cel care i-ai
ales, să trăiești mai bine. Urmărește
”Ora Adevărului” și astăzi, de la
ora 18:00 şi fii parte din viața
Sătmarului. O emisiune în care şi

tu poți participa alături de invitații
noștri la dezbaterea celor mai im-
portante subiecte ale zilei.

Viaţa la ţaRă 
ediţie SPeCială
Programul Naţional pentru Dezvol-
tare Rurală  2014-2020
TOROK FRANCISC - adminis-
tratorul firmei de consultanţă IN-
FOCONSULTING din Satu
Mare ne va prezenta  informaţii de
ultimă oră despre noile programe
operaţionale, prin intermediul că-
rora fermierii şi întreprinzătorii par-
ticulari pot accesa fonduri europene
pentru investiţii în agricultură şi
agroturism. Realizator: Dumitru
Ţimerman. 



3/ Miercuri, 29 iulie 2015 Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest

Captură record de droguri la Satu Mare
8Circa 170 de kilograme de heroină au fost găsite într-un TIR care a încercat să iasă din ţară prin PTF Petea 

Ocaptură importantă de
heroină a fost realizată
ieri, în PTF Petea, de către

poliţiştii Serviciului de Combatere
a Criminalităţii Organizate Satu
Mare, sub coordonarea
procurorilor DIICOT. Într-un
TIR care a încercat să iasă din ţară
în jurul orei 11.00 a fost depistată
cantitatea de 170 kilograme de
heroină. Valoarea drogurilor este
de peste cinci milioane de euro. Ar
putea fi vorba de cea mai
importantă captură de droguri
realizată în acest an în România.

În jurul orei 18.00, un
elicopter al MAI a aterizat pe un
teren viran din apropierea PTF
Petea. Din cauza valorii mari a
drogurilor, zona a fost asigurată cu
un echipaj de mascaţi înarmaţi. Cu
ajutorul unei dube a SPIR Satu
Mare, drogurile au fost mutate din
hangarul situat în vamă până la eli-
copter, care le-a transportat apoi la
Bucureşti. Marfa era ascunsă în rez-
ervorul dublu amenajat într-un
camion cu numere de Vâlcea, care

voia să iasă din țară. Heroina este de
proveniență ucraineană și a intrat în
ţară prin Vama Siret. Poliţiştilor le-
a luat mai bine de o oră pentru a de-
pista drogurile.

O captură similară de
heroină a fost făcută în judeţul Satu
Mare în ianuarie 2008. Atunci,
poliţiştii de frontieră sătmăreni, pe

baza informaţiilor furnizate de
autorităţile din Germania, au cap-
turat 130 kilograme de heroină în
PTF Halmeu. Drogurile au fost
găsite într-un TIR condus de un
cetăţean turc şi aveau ca destinaţie
finală Germania. După 20 de ore de
căutări, s-au găsit 254 de pachete de
heroină.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755
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NON 

STOP!

OCH TAXI

SZASZ LORAND

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 cutanate
- Dermatoscopie
- Peelinguri  chimice
- Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiperpig-
mentate
- Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ri-
durilor  şi al  transpiraţiei excesive
-Injectări  cu acid  hialuronic (riduri, buze, po-
meţi, cearcăne)
Programări la telefon:  0755129925
_________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de  22.08.2015
va consulta 

Col. Dr. Scridon  Gheorghe 
Medic  Primar  Cardiologie  

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

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

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

Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 

Programări: 0745.138.342
_________________________________

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

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

Programări: 0732.11.68.23
_________________________________
La cabinet Dr. Coica  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 cu-
tanat
- consiliere a tratamentului oncologic de spe-
cialitate.
Programări la telefonul : 0771.63.00.15  intre
orele : 12:00 – 15:00
_________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Luni şi
Miercuri,  între orele 15:00-18:00, 

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat 

Nutriţie şi Boli Metabolice
-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, suprapon-
dere, subpondere, meniu personalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , diabet
gestaţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipidemii, hi-
peruricemii/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
_________________________________
La cabinet Dr.Coica va consulta în fiecare

Marţi  si Joi de la ora 15:30
Dr. Bontya Adriana

Medic Specialist Radiolog 
Programări la telefon: 0742.20.09.92
_________________________________
La Cabinet Dr.Coica  va consulta  in data  de
21.08.2015 

Dr.Caprar  Marius 
Medic Primar  Reabilitare Medicala 

-FIZIOTERAPIE
Oferă consultaţii :
Plan terapeutic de recuperare care cuprinde:
- Electroterapie (terapia durerii) antialgică,
miorelaxantă, antiinflamatorie.
- Masaj  terapeutic.
- Gimnastică medicală pentru afecţiuni neuro-
logice, post traumatice şi reumatologice la
adulţi si copii.
- Tratamente injectabile cu medicaţie antiin-
flamatorie, antialgica .
- Puncţii şi infiltraţii – perii şi intraarticulări.
Persoanele cu handicap şi pensionarii cu pensie
sub 1000 de lei beneficiază de reducere.
Programări la telefon: 0261-766390
:tel.0261-779999 
Consultaţia: 70 lei 
_________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

MĂSURĂ.Heroina a fost îmbarcată în elicopter sub pază strictă

Drogurile au fost depozitate temporar în hangarul din Vama Petea

Dubele Poliţiei au descins în Vama Petea
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Comunitatea din Odoreu, implicată în
aducerea în ţară a tinerilor înecaţi în Franţa
8Familia îndoliată a primit ajutor atât din partea cetăţenilor, a bisericilor, cât şi din partea primăriei

Doi tineri din Odoreu au
murit înecaţi într-un lac
din apropierea Parisului în

data de 14 iulie. Cum cei doi
proveneau dintr-o familie mai
nevoiaşă, pentru aducerea acestora
în ţară şi înmormântarea lor s-a im-
plicat toată comunitatea din
Odoreu.

Vestea morţii celor
doi fraţi

Mamă a zece copii, cinci
băieţi şi cinci fete, Maria Alec a
primit vestea că şi-a pierdut fiul mi-
jlociu şi pe cel mic, înecaţi într-un
lac din apropierea Parisului, chiar de
Ziua Naţională a Franţei, 14 iulie.
Cei doi munceau la o fermă şi, prim-
ind liber de ziua naţională, la fel ca
francezii, au decis să iasă la plimbare
cu bicicletele. La un moment dat, cei
doi fraţi, Cristian şi Dan, trecând pe
lângă un lac, au decis să se scalde,
doar că zona nu era autorizată pen-
tru scăldat. “Nu ştiu ce s-a întâmplat
că, la un moment dat, Dan s-a scu-
fundat, Cristi era în faţa lui la trei
metri de mal, s-a întors după Dan şi
s-au înecat amândoi. La autopsie s-a
constatat că Cristi făcuse infarct,
probabil a fost apa prea rece şi era
mult prea cald afară”, a spus unul
dintre fraţi, Vasile Alec.                 

Fiind într-o situaţie
delicată, familia s-a aflat şi în imposi-
bilitatea de a plăti cheltuielile pentru
a-i aduce pe cei doi fraţi acasă, pen-
tru a-i înmormânta creştineşte. 
Aveau nevoie de cel puţin trei mii de

euro pentru a plăti o firmă
specializată care să îi aducă pe cei doi
acasă. 

Implicarea
comunităţii

În acel moment toată fa-
milia s-a mobilizat, comunitatea
din Odoreu la fel, dar şi
autorităţile locale care i-au ajutat
cu 10 mii de lei. „Am primit bani

de la parohiile române ortodoxe
şi greco-catolice din Franţa, de la
prieteni şi de la autorităţile şi oa-
menii din Odoreu. Suntem o fam-
ilie mare şi mai ales Dănuţ a fost
foarte iubit de cei din Odoreu. Îi
ajuta pe oameni la treburile câm-
pului, când se tăia porcul. Şi Cristi
a fost iubit şi avea de gând să se
întoarcă acasă, să aibă grijă de
părinţi şi bineînţeles să se însoare.
Chiar avea în plan să modernizeze

casa părintească”, spune Nelu
Alec, fratele celor două victime.  

Viceprimarul comunei a
specificat că e normal în Odoreu ca
lumea să se mobilizeze în astfel de
cazuri. „Au primit sprijin din
partea Consiliului Local 10 mii de
lei, plus că oamenii  au donat şi ei
cât au putut. Şi odorenii au fost
ajutaţi în 1970 când au fost
inundaţiile, aşa că oamenii sunt
dispuşi să ajute”, susţine vicepri-

marul comunei Odoreu, Kovacs
Joszef. 

În final, cu toate prob-
lemele întâmpinate  până acasă,
cei doi fraţi au fost înmormântaţi
creştineşte sâmbăta trecută, în lo-
calitatea Odoreu sub privirile în-
grozite ale mamei care afirma
parcă sedată de durere: „Au ple-
cat băieţii mei şi mi-au adus acasă
doi monştri!”, a spus mama celor
doi.

BOGDAN TULBURE

SPRIJIN. Având ajutorul întregii comunităţi, cei doi fraţi au fost înmormântaţi la Odoreu

Biblioteca Județeană,
instituție publică subordonată
Consiliului Județean Satu Mare,
organizează, începând cu data de 5
august, a doua ediție a proiectului
“Școala de vară a bunelor maniere
pentru prințese și cavaleri”.
Activitățile din cadrul acestui
proiect vor avea periodicitate
săptămânală și se vor derula în
fiecare zi de miercuri, în Sala mul-
timedia, în intervalul orar 10.00-
11.30, sub îndrumarea
bibliotecarilor implicați, partici-
parea fiind gratuită.

La activitățile proiectului
pot participa copiii care doresc să
dobândească noi cunoștințe și de-
prinderi în ceea ce privește con-
duita, buna-cuviință și politețea.
“Școala de vară a bunelor maniere”
este structurată pe mai multe
lecții: “Cum aranjăm masa și cum
mâncăm”, “Ținuta vestimentară”,
“Salutul”, “Cum facem
prezentările”, “Despre punctuali-
tate”, “Cum ne comportăm în
diferite situații”, “Igiena personală
-  cea mai importantă carte de
vizită”, “Despre cadouri” şi altele.

Ediția din 2014 s-a bucu-
rat de un real succes, înreg-
istrându-se zeci de participanți la

fiecare lecție. “Pornind de la
premisa că bunele maniere nu
aparțin doar unei anumite clase
sociale, ci tuturor celor care sunt
dispuși să și le însușească în mod
deliberat, bibliotecarii au gândit
acest program astfel încât acesta să
reprezinte o carte de vizită care să
atragă simpatia tuturor. Sperăm că
și ediția din această vară a Școlii
bunelor maniere pentru prințese și
cavaleri să se dovedească a fi un
program util pentru toți copiii

participanți, indiferent dacă
aceștia au sau nu probleme de
comportament în societate sau în
familie și că, după “absolvirea”
acestei școli, copiii vor aplica cu
plăcere regulile bunelor maniere în
orice situație s-ar afla și vor fi mai
atenți la sfaturile pe care părinții,
dascălii și bibliotecarii le vor trans-
mite”, a declarat managerul Bib-
liotecii Județene Satu Mare,
Lacrima Istrăuan.

Florin Dura

Bunele maniere învăţate la Biblioteca Județeană
Satu Mare

În fiecare sfârşit de
săptămână de pe parcursul întregii
lunii august, Muzeul Ţării Oaşului îi
invită pe copii să-i treacă treceţi pragul
şi să facă cunoştinţă cu lumea satului
tradiţional oşenesc şi, totodată, să par-
ticipape la activităţile special pregătite
pentru ei.

Astfel, în intervalul 31 iulie
– 1 august, între orele 10:00-12:00 şi
13:00-17:00 vor fi organizate
Activităţi Cercetăşeşti - jocuri, concur-
suri, cântece, organizate de Centru
Local „Cetatea Nordului” Negreşti-
Oaş (profesori coordonatori: Bura
Viorel, Ghişe Vlad). A doua zi, între
aceleaşi ore, Ella Bella va fi în mijlocul
copiilor cu cântece şi jocuri interactive. 

În perioada
7-9 august va fo orga-
nizat un Atelier de
Ceramică  - realizare şi
pictură vase de lut (Ist-
vanfi Geza şi Emma),
activităţi specifice ale
Crucii Roşii - subfiliala
Negreşti-Oaş, (coor-
donator Angi Vida) şi
din nou Ella Bella. În
perioada 15-17 august
, între orele 09:00-
17:00 va avea loc Festi-

valul Patrimoniului Ţării Oaşului
“Zestrea Oaşului” - târg
meşteşugăresc, activităţi sportive, pro-
gram artistic şi altele. 

De asemenea, în perioada
21-23 august între orele orele 10:00-
12:00, 13:00-17:00, va reveni atelierul
de ceramică dar şi Ella Bella, iar în pe-
rioada 28-20 august va fi organizat
evenimentul “Bibliovacanţa” -
proiecţii de filme, jocuri interactive, at-
elier literar (coord. Volşik Anca). 

Prețul biletului de vizitare a
muzeului este de 3 lei pentru copii şi 5
lei pentru adulţi, iar participarea la
activităţile desfăşurate aici este
gratuită. 

Florin Dura

Activităţi în aer liber la Muzeul
Ţării Oaşului
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Drum public închis de mai bine de şapte ani
la Gherţa Mică
8Prefectul Avram se va deplasa la faţa locului pentru a vedea care este situaţia şi a dispune măsurile legale necesare

De mai bine de şapte ani, un
drum public care face legă-
tura dintre Drumul Jude-

ţean şi fostul CAP din Gherţa
Mică este închis de un cetăţean din
comună. Cu toate că Vasile Ştrango
a făcut o serie de demersuri, auto-
rităţile nu au reuşit deblocarea dru-
mului respectiv. Prefectul Eugeniu
Avram a promis că se va deplasa cu
o echipă de jurişti de la Prefectură
la faţa locului pentru a vedea care
este starea de fapt şi, în funcţie de
posibilităţile legale, să dispună
unele măsuri.

Activitate paralizată
în zonă

La audienţele de ieri de la
Prefectură s-a prezentat şi Vasile
Ştrango, din Gherţa Mică, acesta re-
clamând faptul că din anul 2008 un
cetăţean din comună, Nicolae
Ştrango, a blocat ilegal, după părerea
sa, un drum de acces care face legă-
tura dintre Drumul Judeţean 9L şi
fostul CAP din localitate. „În zonă
sunt case, există chiar şi o instituţie
publică acolo, sunt diferite ateliere
de producţie, şi tuturor le este grav
afectată activitatea din cauza acestui
drum blocat ilegal de Nicolae
Ştrango. Mai mult decât atât, acel
drum era şi calea de acces spre târgul
din comună. Am avut acolo o moară
şi o brutărie, dar am fost nevoit să le
încetez activitatea din cauza faptului
că accesul a fost îngrădit odată cu
blocarea ilegală a acestui drum. În
prezent cresc doar buruienile, acce-
sul este blocat şi nimeni nu face

nimic”, a prezentat situaţia pe scurt
Vasile Ştrango. 

Autorităţile nu au
făcut nimic

Reclamantul Vasile
Ştrango nu s-a sfiit să arate că, cel
puţin până în prezent, autorităţile,
fie ele judeţene sau locale, nu au
făcut absolut nimic pentru a debloca
drumul de acces. „În 2009 m-am
prezentat la prefectul de atunci al ju-

deţului Satu Mare (Radu Giurcă –
n.r.) şi i-am explicat situaţia. Tot
atunci, am lăsat la Prefectură un me-
moriu la care nu am primit răspuns
nici până în ziua de azi”,a explicat
Vasile Ştrango.

Acesta a mai adăugat că a
făcut o serie de memorii la adresa
Comisiei de Fond Funciar din
Gherţa Mică dar nu s-a întâmplat
nimic. A deschis şi un proces în in-
stanţă de anulare a titlului de pro-
prietate a lui Nicolae Ştrango pe acel

teren, a făcut şi două contestaţii, dar
tot nu a reuşit deblocarea drumului. 

Prefectul Avram 
ia măsuri

După ce a ascultat expune-
rea lui Vasile Ştrango, prefectul Eu-
geniu Avram a precizat că va forma
o echipă cu care se va deplasa la
Gherţa Mică pentru a se vedea care
este situaţia. „Vreau să mă deplasez
la faţa locului să văd eu cu ochii mei

care este situaţia, dar asta după ce voi
primi datele necesare cu privire la
această speţă. Vom cere tuturor or-
ganelor abilitate să ne ofere informa-
ţii cu privire la blocarea drumului
respectiv”, a precizat prefectul
Avram.

Echipa de la Prefectură va
ajunge la Gherţa Mică în data de 20
august, când va fi convocată şi Co-
misia Locală de Fond Funciar. „Vom
discuta, pe baza documentelor, la
faţa locului”, a precizat prefectul.

FLORIN DURA

ÎNCERCĂRI. Vasile Ştrango spune că a încercat de nenumărate ori să redeschidă drumul dar nu a reuşit

Caravana Filmelor TIFF
ajunge pentru prima oară la Satu
Mare pe 3, 4 și 5 august, cu filme în
aer liber, în Pasajul Corneliu Coposu.
Caravana vine în întâmpinarea iu-
bitorilor de film din Satu Mare, cu
seri magice de proiecții în aer liber. În
cele trei seri, startul se dă la ora 21:00,
cu proiecția unor scurtmetraje, pen-
tru a intra în atmosferă, pentru ca de
la ora 21.45, spectatorii să vizioneze
producții recente apreciate de public
și de critica internațională: Clouds of
Sils Maria, Comoara și Wild Tales.
Intrarea este liberă. 

Luni, prima seară TIFF
Luni, 3 august, prima seară a

Caravanei TIFF, spectatorii le vor
vedea pe marele ecran pe Juliette
Binoche și Kristen Stewart (Twi-
light), două frumuseți din generații
diferite, care își dau replica într-un
film de Olivier Assayas: Nori peste
Sils Maria/ Clouds of Sils Maria. Fil-
mul a rulat în competiție la Cannes
2014 și i-a adus lui Kristen Stewart un
premiu César pentru rol secundar. 

Este drama unei actrițe re-
cunoscute, invitată să joace într-o re-

punere în scenă a piesei care a făcut-o
celebră cu 20 de ani în urmă. Dacă
atunci a interpretat-o pe Sigrid, o fată
superbă care îşi împinge şefa, Helena,
la sinucidere, acum ar trebui să joace
celălalt rol, pe cel al mai vârstnicei He-
lena.

Pe 4 august, seria
proiecțiilor continuă cu unul dintre
cele mai apreciate filme românești re-
cente: Comoara, în regia lui Corneliu
Porumboiu, distins cu premiul Un
Certain Talent al secțiunii Un Cer-
tain Regard la Cannes și Premiul
Zilelor Filmului Românesc la TIFF.
Savuroasa comedie spune povestea lui
Costi (Cuzin Toma), care lucrează la
primărie şi duce o viaţă liniştită, cum
îi place lui să spună. Însă când vecinul
său îi propune să caute împreună o
comoară pe care străbunicul său ar fi
îngropat-o în curtea casei, înainte de
venirea comuniştilor la putere, nu stă
prea mult pe gânduri. De a doua zi,
caută pe cineva cu un detector de met-
ale, iar aventura începe.

Comedie neagră 
în ultima seară

În ultima seară de Caravană,

miercuri, 5 august, sătmărenii vor fi
întâmpinaţi cu o comedie neagră
spectaculoasă, nominalizată anul
acesta la Oscar, care a făcut deliciul
publicului la TIFF: Povești trăsnite/
Wild Tales. Filmul lui Damián Sz-
ifrón este co-produs de Pedro
Almodóvar și a făcut senzație la
Cannes 2014, unde a rulat în
competiție și a fost cumpărat de dis-
tribuitori din lumea întreagă. 

Exploziva comedie este o
colecție de șase povești extrem de
bizare, fiecare mai șocantă și mai
amuzantă decât cea de dinainte. De
la un joc al destinului la bordul unui
avion, până la excese de furie la volan,
Povești trăsnite oferă un portret
comic și plin de defecte ale societății.

Caravana TIFF vine la Satu
Mare la inițiativa Asociației Culturale
pentru Tinerii din Satu Mare, Por-
talSM și SamStudia, eveniment spri-
jinit financiar de Schlemmer
România şi Centrul Medical Of-
talmologic Vitreum Satu Mare și
partener în organizare Primăria
Satu Mare. 

Până în septembrie, Cara-
vana TIFF va aduce 34 de filme

din selecția Festivalului
Internaţional de Film Transilva-
nia (TIFF) în peste 15 orașe din
țară. Proiectul aduce în atenția
publicului filme apreciate din
programul TIFF, titluri nominal-

izate la Oscar, dar și câteva dintre
cele mai noi pelicule românești
ale anului. Anul trecut, peste
30.000 de spectatori au luat parte
la proiecții.

Florin Dura

Caravana TIFF aduce filme în aer liber 
la Satu Mare
8Proiecţiile filmelor vor fi făcute timp de trei zile în Pasajul Corneliu Coposu
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Primarul şi Biserica Reformată din Craidorolţ,
la înălţime

Aşa ne este dat nouă, celor din
judeţul Satu Mare, să trăim
momente de tot felul. De la

Ziua comunei, oraşului, judeţului, la
sărbători ale pălincii, porumbului,
mămăligii şi până la marile sărbători
religioase, defalcate pe etnii şi pe tra-
diţii. Iată că, în 26 iulie, localita-
tea Craidorolţ a sărbătorit cu
totul altceva. Am rămas impresio-
nat de înfrăţirea între localităţi şi am
apreciat că o parte din aceste înfrăţiri
au şi rezultate palpabile, simţite de lo-
cuitorii celor două localităţi, aşa cum
este cea dintre Crucişor şi Comars din
Franţa. Am participat cu toată fiinţa
mea, sub atentul vizor al camerei de
luat vederi, la o cu totul altfel de înfră-
ţire, o înţelegere dintre 14 localităţi
din diferite ţări, care poartă în denu-
mire cuvântul „Dorolţ”. Desigur, în
urma unei înţelegeri comune, au sta-
bilit ca sărbătorirea să aibă loc anual,
şi de câte ori este nevoie, tot în alt loc,
cuprinzând cu timpul toate localită-
ţile înfrăţite. De ştiut că judeţul Satu
Mare are două localităţi: Craidorolţ
şi Dorolţ, iar în România mai există
lângă Dej şi alta în Cluj, înfrăţindu-se
cu 4 localităţi din multele afiliate. 

A cincea ediţie
Acum, la a cincea ediţie,

încă de vineri s-au adunat la Craido-
rolţ 50 de invitaţi din 4 ţări (Slova-
cia, Croaţia, Ungaria şi România),
cu primari, viceprimari şi preoţi re-
formaţi ai parohiilor respective. Am
remarcat şi de data aceasta implica-
rea primarului din Craidorolţ, Da-
niel Balogh, prezent la fiecare pas al
organizării acestei minunate festivi-
tăţi, cum spuneam , cu totul altfel. 

Rezultatele comunei con-
duse de primarul Daniel Balogh
sunt proporţionale cu împlinirile re-
formaţilor de aici. Deci, frumoasă
organizare, pregătire de excepţie şi
satisfacţii de excepţie. 

Credincioşi 
disciplinaţi

Biserica Reformată din
Craidorolţ a cunoscut o sărbătoare
aparte, încât la ora 11 s-a umplut cu
peste 300 de credincioşi, încât vechi-
mea ei şi frumuseţea de monument
arhitectural construit în jurul anilor

1100 – a devenit un loc agreabil
pentru o slujbă cu ceremonii speci-
fice sărbătorii. Nu întâmplător am
văzut persoane îmbrăcate în portul
popular, specific zonei pe care o re-
prezintă. 

Ce m-a impresionat a fost
disciplina credincioşilor reformaţi,
ţinuta de sărbătoare, ordinea şi res-
pectul faţă de biserică. După intrarea
protopopului Nagy Sandor şi a
preotului paroh, Nagy Tibor, n-a
mai intrat nimeni spre a deranja
slujba. 

Salutul delegaţiilor
De fapt, ce s-a petrecut

acolo? Cuvântul de deschidere al
preotului paroh local, Nagy Tibor,
pe armoniile glasului de orgă, cuvân-
tul de 15 minute al protopopului
Nagy Sandor, specific unei astfel de
întâlniri, încât de sus, de la amvon,
spusele lui au pătruns exact la sufle-
tul oamenilor din biserică. N-a uitat
să salute delegaţiile invitate, pe alţi
invitaţi, pe primarul Daniel Balogh
şi pe toţi cei care au contribuit la fru-
moasa organizare. 

Am înţeles, în spusele pro-
topopului, salutul creştinesc al ro-
mânilor: „Lăudat să fie Isus”, apoi

cuvântul de înfrăţire, de colectivi-
tate, de simţire şi trăire sufletească,
necesare oamenilor.

În cuvântul preotului re-
format Nagy Tibor, mulţumirile şi
speranţa continuării frumoasei tra-
diţii s-a finalizat cu prezentarea în
biserică a steagului ce şi-a căpătat
locul sfinţit, ceea ce aduce aminte de
familia ce a domnit şi a reprezentat
şi reprezintă la toate ediţiile pe cea
de azi – Craidorolţ 2015.

Dezvelirea coloanei
din curtea bisericii

În curtea bisericii s-a
dezvelit o coloană sculptată în
lemn, lucrată şi donată de fratele
viceprimăriţei Amalia Cociorvă,
cu inscripţiile celor 14 localităţi
înfrăţite. 

Festivitatea de dezvelire a
respectat ceremonialul obişnuit,
fiind prezent primarul Daniel Ba-
logh, viceprimarul Amalia Co-
ciorvă, preotul protopop
reformat Nag y Sandor, preotul
paroh reformat Nag y Tibor.

După cuvintele lor au fost depuse
jerbe şi coroniţe de flori cu eşarfe
colorate în culorile steagului ma-
ghiar, urmând realizarea pozelor

de grup, apoi a celorlalte poze de
amintire, văzându-se pe fundal
coloana sculptată.

Următoarea întâlnire,
în Slovacia

Am aflat de la primarul
Daniel Balogh că în perioada 22-24
august va avea loc o astfel de întâl-
nire într-o localitate din Slovacia
unde sunt invitate 25 de persoane, ce
cuprinde şi o formaţie artistică spe-
cial pregătită cu program adecvat. 

Desigur, ediţia ce urmează
va cuprinde localitatea sătmăreană
Dorolţ şi apoi una din Ungaria. 

La dezvelirea coloanei scul-
ptate a adus felicitări domnul consi-
lier local al municipiului Satu Mare,
Maskulick Csaba, în numele
UDMR, printr-un scurt şi frumos
cuvânt. 

Primarul Balogh,
mulţumit

Dacă cei 2.260 de locuitori
ai comunei Craidorolţ, cu 35% ma-
ghiari, au trăit o sărbătoare în suflet,
sunt sigur că aceste sărbători se pe-
rindă în decursul anului, încât aceşti
locuitori din Craidorolţ pot spune
că la ei în comună au devenit lucruri
aşteptate ce le aduc bucurie în suflet.
Primarul Daniel Balogh poate fi

mulţumit că locuitorii de acolo ştiu
să muncească, să se distreze şi să
aprecieze orice realizare de pe raza
comunei lor. Şi nu sunt puţine.

Duminică, de la 
ora 17, pe NVTV

Rar am văzut şi am partici-
pat la activităţi de acest fel dar vă
invit, dragi cititori, să deveniţi teles-
pectatori pentru a urmări tot ce s-a
întâmplat la Craidorolţ. De fapt, pu-
teţi urmări pe postul de televiziune
Nord Vest TV emisiunea „Glasul Bi-
sericii”, duminică, 2 august, ora
17.00, luni, ora 14.00, şi miercuri,
ora 11.00. 

Dacă în august, în Slova-
cia, acest proiect comun de cultura-
litate se va dovedi reuşit prin
prezenţa delegaţiei de 25 de per-
soane din Craidorolţ şi formaţia ar-
tistică ce-i aparţine, se va comporta
ca un adevărat ambasador al culturii
noastre, atunci merită să se acorde
în continuare atenţie acestui pro-
iect. Frumoasa înţelegere dintre pri-
mar şi preotul reformat din
Craidorolţ demonstrează că se
poate realiza orice, când cei răspun-
zători doresc. 

teodor curpaş



Actualitatea politică / Mare publicitate Gazeta de Nord-Vest 7/ Miercuri, 29 iulie 2015

ANUNț

Consiliul Județean Satu Mare anunță publicul interesat asupra depunerii
solicitării de emitere acordului de mediu pentru proiectul ”Construire bloc de
locuințe destinate închirierii către tinerii specialiști din domeniul sănătății cu 16
unități locative și regim de înălțime S+P+3E„, propus a fi amplasat în municipiul
Satu Mare, strada Tudor Vladimirescu, nr. 7, Satu Mare.

Informațiile privind proiectele propuse se pot consulta la sediul APM
Satu Mare, strada Mircea cel Bătrân, nr. 8/B și la sediul titularului în Piața 25
Octombrie, nr. 1, municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, în zilele de luni-joi
între orele 8-16,30, respectiv vineri între orele 8-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru
Protecția Mediului Satu Mare. 

Biroul de presă

VICTOR PONTA: 
Principala alocare în cadrul rectificării
bugetare se referă la plata noilor drepturi

Principala alocare prevăzută
în cadrul rectificării
bugetare pe care Guvernul o

aprobă, marţi, va fi acordată Min-
isterului Muncii şi se referă la “noi
drepturi” pe care Parlamentul le-a
aprobat şi preşedintele le-a pro-
mulgat, a anunţat premierul Vic-
tor Ponta.

“Principala alocare, cu
această rectificare, se referă la noi
drepturi pe care Parlamentul le-a
aprobat şi preşedintele României le-
a promulgat, drepturi, din punctul
de vedere al Guvernului, corecte.
Sunt de fapt reveniri în cele mai
multe cazuri la ceea ce au tăiat alţii în
2010 şi mă refer aici la faptul că
alocăm toţi banii necesari -doamna
ministru (Rovana Plumb, ministrul
Muncii-n.r.) nu vă lipseşte niciun leu
- pentru plata alocaţiilro mărite pen-
tru copii, pentru plăţile suplimentare
aprobate de Parlament pentru vet-
eranii de război, pentru foştii
deţinuţi politici, pentru aviatori, per-
sonalul navigant, pentru diplomaţi,
pentru grefieri, pentru toate cate-
goriile sociale”, a spus Ponta.

El a enumerat şi alocările de
care beneficiază alte ministere pen-
tru plata unor drepturi salariale,
plata titlurilor executorii şi pentru

administraţia publică locală. “Avem
asigurate absolut toate drepturile
constituţionale fundamentale şi
anume: salarii, pensii, alocaţii, aju-
toare de şomaj, disponibilizări”, le-a
spus Ponta miniştrilor la începutul
şedinţei Executivului. El a adăugat că
până pe 31 decembrie, acest an, nu
va exista nicio problemă cu plata
acestor drepturi”, a afirmat prim-
ministrul.

O menţiune specială a fost
făcută de premier atunci când s-a

referit la Ministerul Sănătăţii. El a in-
firmat faptul că bugetul acestei
instituţii va scădea cu 613,9 milioane
de lei şi a susţinut că de fapt i s-au
alocat 478 milioane de lei. “Nu se
taie, se dă. Să luaţi pe cineva să-l
învăţaţi matematică, că minus cu
plus, dacă e mai mare plusul,
înseamnă că e plus. Aţi mutat nişte
bani dintr-o palte într-alta, în final
înţeleg că sunt 478 de milioane în
plus”, i-a spus Ponta ministrului de
resort, Nicu Bănicioiu.

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

negociere directă următoarele bunuri:
debitor SC Gabi Star SRL: vanzare globala: pardesie kaki, rosii, sacouri femei polyester, uniforme
copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste – la pretul cel mai mare oferit. Sedinte
de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 12:00;
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru autovehicule (roti,
inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, supape, tevi evacuare, pinion, gar-
nituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu imprimanta si autofurgoneta Dacia Papuc, la pretul cel
mai mare oferit; Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 11:00;
debitor SC Flaminia Nils SRL: Stoc de marfa constand in articole de imbracaminte, incaltaminte,
accesorii la cel mai mare pret oferit si spatiu comercial in suprafata utila de 152 mp cu cota parte din
teren de 78/1439 mp, situate in loc. Satu Mare, str. Stefan cel Mare, nr. 20, jud. Satu Mare. Spatiul
commercial este dispus pe 2 nivele, cu suprafata utila de 74 mp la subsol si 98 mp la parter. Structura
imobilului este realizata din caramida, cu planseu din lemn acoperit cu tencuiala si panouri rigips,
inchideri din caramida, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, tamplarie PVC cu geam
termoizolant. Finisaje: pardoseala pavata cu gresie, pereti finisati in vopsea lavabila, fara crapaturi sau
deteriorari vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare de functionare. Instalatia de incalzire este formata
din tevi de cupru fara calorifere si central termica. Imobilul este racordat la instalatiile de energie elec-
trica, 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.
debitor SC Casimoc SRL: camion marca Iveco Trakker, an fabricatie 2008, cu numar de inmatricu-
lare MM-11-MOC, la pretul de 35.400 euro + TVA. Autocamionul prezinta defectiuni la urmatoarele
componente: motor, ansamblu piston STD pluscama, turbina, ferodouri, reglaj etrier, doua pinioane
(3 si 7) din cutia de viteza. Licitatia pentru vanzarea acestui bun va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, incepand cu data de 03.07.2015, ora
11:00. In situatia in care acest bun nu se va vinde la termenul din 03.07.2015, licitatia va continua in
acelasi loc si la aceiasi ora in zilele de 10, 17 si 24 iulie 2015, la acelasi pret.
Debitor SC Larysa Izotherm  SRL – apartament cu 3 camere cu dependinte cu suprafata utila de 41
mp, situat in loc. Satu Mare, Aleea Jiului, bl. 48, ap. 55, jud. Satu Mare, et. III. Proprietatea are bucatarie
3,36 mp, hol 3,6 mp, baie 3,74 mp, o camera decomandata 7,82 mp si doua camere nedecomandate
11,83 mp si 10,48 mp, fara balcoane. Pardoseala din hol si camere este pavata cu parchet stejar, iar in
baie si bucatarie este gresie si faianta. Ferestrele sunt din PVC cu geam termoizolant in bucatarie si in
doua camere  si din lemn simplu in cea de-a treia camera, usi interioare panel. Instalatiile sanitare sunt
in stare de functionare, iar instalatia de incalzire este formata din convector pe gaz montat in camera
cu suprafata de 11,83 mp. Pretul de vanzare este de 12.000 euro. Sedintele de vanzare vor avea loc sap-
tamanal in ziua de vineri de la ora  13.00.

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

SC DUNCA 
EXPEDITII SA 

angajeaza
conducatori auto

Responsabilitatile acestui post sunt:
- Efectueaza servicii de transport marfa pe rute nationale si internationale
- Respecta programarea la incarcare si descarcare
- Comunica permanent cu Dispeceratul
- Respecta legislatia in vigoare priving circulatia pe drumurile publice
Cerintele sunt:
- Atestat transport marfa, generala
- Permis conducere C+E
- Card tahograf
- Experienta de minim 1 an (daca nu aveti experienta minim 1 an, va oferim un pro-
gram de formare profesionala care implica o clauza de loialitate de 1 an alaturi de
compania noastra)
- Cunostinte minime de mecanica auto
- Cunostinte de utilizare a tahografului - Atestat ADR si / sau Agabaritice - constituie
un avantaj
Asiguram venituri considerabile in functie de proiect:
- Comunitate (Europa) intre 1500-1800 de euro;
- Europa-Romania tur-retur 1300-1500 euro;
- Transport Intern Romania 800-1000 euro.
-Tractiune in zona Ardeal venit fix 2500 ron.
Pentru detalii cu privire la acest post: 0741890010,
office@duncaexpeditii.ro ; receptie@duncaexpeditii.ro
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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

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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DOUă AMICALE ÎN UNGARIA

FC Olimpia întâlneşte azi
Mateszalka şi Fehergyarmat

Chiar dacă situaţia
olimpiei este una incertă,
jucătorii şi antrenorii îşi

văd în continuare de antrena-
mente şi meciuri de pregătire. Iar
astăzi de la ora 18.00 vor juca din
nou în Ungaria cu formaţii din
liga a IV-a maghiară.

O selecţionată a galben-
albaştrilor se va deplasa la Matesza-
lka, unde va evolua împotriva
echipei fostului jucător al
Olimpiei, Alex Botoş, iar o altă
selecţionată va evolua pe terenul de
la Fehergyarmat.

În vestiar însă situaţia nu
pare a fi una tocmai plăcută.
Jucătorii şi staff-ul tehnic intră în
cea de-a treia lună de neplată a
salariilor.

Surse din cadrul clubului
ne-au adus la cunoştinţă că în
aceste zile ar urma să fie viraţi o
parte din bani pentru plata a cel
puţin un salariu, iar restul datori-
ilor către jucători să fie achitat cât
mai repede posibil.

Astăzi este data limită în
care echipele îşi pot clarifica
situaţia în ceea ce priveşte liga în
care se vor înscrie. Practic echipele
vor decide astăzi dacă au bani pen-
tru a încheia un întreg sezon în
eşalonul doi, în caz contrar rămâne
posibilitatea de a participa în Liga

a III-a. Iar dacă echipa se va retrage
în timpul campionatului, urmează
să fie retrogradată în ligile judeţene.

Au apărut zvonuri cum că
data limită a luării acestor decizii ar
urma să fie prelungită, dar surse din
cadrul FRF ne-au infirmat acest
lucru. Aşadar, Posibilitatea re-

tragerii cluburilor din competiţie
expiră pe 29 iulie, adică astăzi.
Dacă nu se vor retrage cel puţin
şase echipe din cele 28 înscrise în
acest moment, în noul sezon al
Ligii 2, ediţia 2015-2016, vom avea
două serii cu câte 14 echipe.

Olimpia va face parte din

seria a II-a alături de Gaz Metan
Mediaş, FC Braşov, Universitatea
Cluj, CS Mioveni, Metalul Reşiţa,
Unirea Tărlungeni, CSM Râmnicu
Vâlcea, FC Caransebeş, Şoimii
Pâncota, FC Bihor Oradea, Chin-
dia Târgovişte, UTA Bătrâna
Doamnă, FCM Baia Mare.

DAnIel ChIoReAn

EVENIMENT
Portarul Olimpiei, Claudiu Băican, a spus “Adio!“
burlăciei

După o superbă idilă de doar
un an, noul portar al Olimpiei şi-a unit
destinul cu o hair stylistă din Zalău, în
vârstă de 21 de ani. Încă de când era un
puşti, Claudiu Băican (n. 25 iulie 1988)
a fost atras de mirajul străinătăţii şi a ple-
cat în Italia când avea doar 19 ani.
Calităţile fizice, dar şi cele fotbalistice,
au fost remarcate de italienii de la Ben-
evento, cu care a evoluat înSerie C, timp
de şase ani! În acest timp, zălăuanul a
intrat şi în “vizorul” celor de la AC
Torino, dar clubul său nu a fost de acord
să se despartă de roman şi tranzacţia a
căzut. La începutul anului 2014, Băican
a revenit în ţară, după ce a semnat un
contract cu Săgeata Năvodari, formaţie
ce evolua în Liga I. În vara anului trecut,
formaţia din judeţul Constanţa a ret-
rogradat şi portarul s-a despărţit de
Săgeata. Deşi avea oferte de la formaţii
din eşaloanele superioare, Claudiu
Băican a ajuns la FC Zalău.

În plan fotbalistic, decizia lui
a fost una de neînţeles, dar acesta a
câştigat în plan sentimental, deoarece
începuse o idilă cu Lavinia Iancu, o
frumoasă zălăuancă, cu care a dorit să
petreacă mai multe clipe împreună.
Aventura la FC Zalău nu s-a terminat
cu “happy-end”, deşi Băican a fost unul
dintre puţinii care au crezut într-o pro-
movare în Liga a II-a. Povestea de
dragoste dintre cei doi tineri a contin-
uat. Încă din timpul returului, prin luna
mai, Băican şi-a luat inima în dinţi şi a
cerut-o în căsătorie pe Lavinia. Tânăra
în vârstă de 21 de ani a acceptat imensul

buchet de trandafiri galbeni, dar şi in-
elul de logodnă, răspunzând printr-un
“DA” răspicat! Între timp, portarul s-
a transferat la Olimpia Satu Mare.
Chiar dacă se află în pregătiri cu
echipa din Liga a II-a, el a găsit un
răgaz pentru a face şi următorul pas
important în viaţa sentimentală. Ast-
fel, vineri dimineaţă, Claudiu şi
Lavinia s-au cununat civil, la Primăria
municipiului Zalău, când ei au spus

“DA” în faţa ofiţerului de stare civilă.
Seara a urmat logodna, la Restaurantul
“Transilvania”, iar de la miezul nopţii
Băican a sărbătorit de două ori, având
în vedere că în 25 iulie a împlinit vârsta
de 27 de ani! Cu această ocazie, ne
alăturăm și noi colegilor de la “Sportul
Sălăjean” și le urăm celor doi tineri
“Casă de piatră”, sănătate şi multe bu-
curii! Pentru noua familie Băican,
urmează acum şi nunta!

Totul despre colegii mei
Galamaz vorbeşte de-
spre Bicfalvi şi Gardoş
Iată ce a spus Galamaz despre
foştii săi colegi, printre care şi
sătmărenii Florin Gardoş şi Eric
Bicfalvi. Prosport a continuat
rubrica “Totul despre colegii
mei“:
”Martinovic - un luptător, un
băiat de treabă pe care te puteai
baza. Am mai vorbit cu el după
episodul de la Petrolul. Nu am
mai vorbit niciodată cu acel fan.
Au existat unele contacte prin
anumiţi intermediari să se
întâlnească cu mine, dar nu am
nevoie vreodată să mă văd cu el.
Urme au mai rămas, dar mergem
înainte. Mi-a rămas o gaură acolo.
Băjenaru -  un băiat liniştit pus pe
glume, dar care nu a avut timp să
demonstreze ceea ce ştie
Bicfalvi - a devenit între timp un
golgheter. Un jucător foarte bun,
dar care nu era destul de apreciat
la acel moment la Steaua.
Tătăruşanu - un băiat de caracter,
un lider în vestiar. Este unul din-
tre cei mai buni portari ai
României.
Gardoş - un băiat cu care tot tim-
pul puteai discuta orice cu el, era
pus pe glume şi un tip foarte de-
schis.
Brandan - E unul dintre prietenii
mei cu care mai ţin legătura. Unul
dintre cei mai buni străini care au
evoluat în Liga 1
Nicoliţă - un supercaracter care
joacă şi o face foarte bine
Latovlevici - Un băiat care stătea
numai la sală, muncea non-stop şi
profesionist sută la sută.
Raul Rusescu - un băiat care a
crescut lângă mine, a ajuns gol-
gheter. Sper să-şi găseaască locul
şi să demonstreze adevărata val-
oare.
Leandro Tatu - Un străin liniştit
care nu prea s-a întâlnit cu golul”.

LIGA 1
ASA rămâne lider

Noul format al Ligii 1 pare
să fi adus un plus. Cu mai puţine
meciuri, dar parcă mai spectacu-
loase, mai echilibrate, acest sezon se
anunţă interesant. ASA continuă să
rămână lider şi după această etapă
dup ce a învins Concordia cu 1-0.
Tot cu şapte puncte, Iaşiul este a
doua în clasament. Steaua şi Di-
namo, rivalele de moarte sunt la
egalitate de puncte, cinci şi
completează celelalte două locuri.

Steaua a făcut câteva trans-
feruri cu nume, dar se pare că pentru
Mirel Rădoi, postul de antrenor este
o căciulă prea mare. Însă ne-am
obişnuit cu antrenori tineri la cârma
echipei, care cum, necum reuşesc să
câştige câteva trofee şi apoi părăsesc
banca tehnică: Laurenţiu Reghe-
campf, Constantin Gâlcă... Acum e
rândul lui Mirel Rădoi, finul lui Gigi
Becali să încerce marea cu degetul.

CFR Cluj şi Petrolul Ploieşti rămân
încă sub nivelul zero, după ce au fost
penalizate cu câte şase puncte de
către Comisia de Licenţiere a FRF.
Rezultatele etapei a treia şi marca-
torii:
FC Voluntari - Pandurii Tg. Jiu 0-0
ASA Târgu-Mureş - Concordia
Chiajna 1-0
A marcat: Axente '51
FC Viitorul - Dinamo 1-1
Au marcat: R. Marin '47 / P. Petre
'78
Steaua Bucureşti - CFR Cluj 1-1
Au marcat: Tudorie '57 / Tiago
Lopes '16
CSU Craiova - Astra Giurgiu 1-2
Au marcat: Mateiu '88 / Boldrin '50,
Dandea '90+2
CSMS Iaşi - Petrolul Ploieşti 1-0
A marcat: Golubovici '86
Poli Timişoara - FC Botoşani 1-0
A marcat: Elek '65

1. ASA Tg. Mureş 3 2 1 0 6-1 7 
2. CSMS Iaşi 3 2 1 0 3-1 7
3. Steaua 3 1 2 0 4-1 5
4. Dinamo 3 1 2 0 2-1 5
5. Pandurii 3 1 1 1 1-3 4
6. Astra Giurgiu 3 1 1 1 5-8 4
7. FC Viitorul 3 0 3 0 5-5 3
8. FC Voluntari 3 0 3 0 2-2 3
9. Poli Timişoara 3 1 0 2 1-2 3
10. FC Botoşani 3 0 2 1 2-3 2
11. Concordia 3 0 1 2 2-4 1
12. CSU Craiova 3 0 1 2 1-3 1
13. *CFR Cluj 3 1 2 0 4-3 -1
14. *Petrolul Ploieşti 3 0 2 1 1-2 -4
Echipele precedate de semnul (*) au fost penalizate cu câte şase puncte de
către Comisia de Licenţiere a FRF.
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lIGa CaMPIoNIloR

Sârbii pun gând rău roş-albaştrilor
8Steaua - Partizan belgrad, azi ora 21.30, PRo tV, în turul III preliminar

Pe Steaua o aşteaptă o dublă de
foc contra celor de la Partizan
belgrad în turul trei prelimi-

nar al UEFa Champions league,
iar Mirel Rădoi este conştient că
echipa sa trebuie să arate mult mai
bine decât la meciurile cu trencin
pentru a putea trece de sârbi. Steaua
va primi în această seară vizita celor
de la Partizan, în prima manşă a tu-
rului III al preliminariilor UEFa
Champions league, de la 21.30 la
PRo tV.

"Cred că echipei îi trebuie
mai multă maturitate în timpul
meciurilor cu miză. Sunt momente
când nu reuşim să ne concentrăm
de la început, din primele minute.
Vedeţi cum s-a întâmplat şi cu
trencin, în meciul tur, când am
avut nevoie de 25 de minute ca să
intrăm în joc. la acest capitol tre-
buie lucrat serios!", a declarat
antrenorul Stelei într-un interviu
acordat celor de la liga
Profesionistă de Fotbal.

Steaua nu se poate baza pe
sprijinul fanilor la meciul tur cu
Partizan din pricina unei sancţiuni
dictate de UEFa după incidentele
de la partida cu Dinamo Kiev din
sezonul trecut. Rădoi speră ca după
expirarea interdicţiei, fanii să vină
în număr cât mai mare la meciurile
favoriţilor şi să treacă peste prob-
lemele legate de sigla şi identitatea
clubului.

"Din păcate, acesta este
adevărul. Important este ca supor-
terii să vadă o schimbare de atitudine
în evoluţiile noastre. Mai multă de-
terminare şi responsabilitate şi aşa
vor veni şi rezultatele. Uşor-uşor,
prin rezultate bune şi atitudine
responsabilă faţă de joc, sper să-i rea-
ducem pe toţi în tribune. Pentru că
fotbalul se joacă în primul rând pen-
tru ei, pentru suporteri!", a precizat
Rădoi.

Fost căpitan al Stelei în pe-
rioada echipei "uefantastice", Rădoi a
încercat să facă o comparaţie între
formaţia care ajungea să joace o
semifinală de Cupa UEFa şi actuala
Steaua.

"E greu de spus în acest mo-
ment. În acea generaţie păream mult
mai apropiaţi, mai maturi, luam de-
ciziile împreună. Forţa grupului era
atuul nostru. băieţii de acum sunt în
regulă, pot deveni un grup unit, re-

sponsabil", a mai declarat Rădoi.
Partida de miercuri seară,

de pe ”arena Națională”, va fi
arbitrată de Kevin blom (41 de ani).
olandezul, arbitru internațional din
2005, face parte din ”First Cate-
gory”, a doua grupă valorică a arbi-
trilor europeni. blom va fi ajutat la
cele două linii de bas van Dongen
și de Patrick langkamp, în timp ce
Danny Makkelie va fi arbitru de
rezervă.

DANIEL CHIOREAN

baSChEt
Bursa zvonurilor: Revine Adriana Pricop?

bugetul Clubului Sportiv
Municipal nu va permite echipei
de baschet să aducă jucătoare de
top sau să spere la o clasare pe
podium.

Conform unor declaraţii,
se va merge pe mâna româncelor şi
a sătmărencelor. Care? Nu se ştie.
Pentru că fetele care au încheiat
sezonul trecut la Satu Mare ar fi
dorit să continue la CSM. Însă nu
li s-a făcut nici o ofertă, nu li s-a
propus nimic. astfel că fiecare şi-
a găsit echipă sau s-a întors la
clubul de unde a fost
împrumutată.

Preşedintele Valeriu
Neagu a declarat în presă că până
la finalul săptămânii vom afla şi

numele noului antrenor de la
echipă.

Iar speculaţiile au început
să apară: lavinia Năstruţ, Marius
tarţa sau adriana Pricop. Din câte
se parte, ultima din această listă ar
putea reveni pe banca echipei.

“Nu pot să neg că am avut
o discuţie. Dar atât. Nu declar
nimic, nu am luat nici o decizie.
trebuie să mă gândesc asupra vi-
itorului meu. Nu ştiu dacă voi mai
juca. Repet, trebuie să iau o
hotărâre în ceea ce priveşte vi-
itorul meu profesional“, ne-a de-
clarat scurt adriana Pricop.

Dintre sătmărence,
Eniko laza nu a semnat şi s-ar
putea să nu mai continue la CSM,

asta după ce Flavia Ferenczi s-a în-
tors la U Cluj-Napoca, sătulă să
tot aştepte un semn de la conduc-
erea sătmăreană, andreea olah şi-
a prelungit înţelegerea cu CSM
târgovişte, iar Claudia Pop e prea
scumpă pentru bugetul de auster-
itate de la club.

Referitor la echipa a
doua, care ar trebui să evolueze în
liga a II-a, se pare că FRb va
renunţa la acest aspect, mai ales că
noul sezon al ligii Naţionale fem-
inine ar putea avea doar 8-9
echipe la start. tocmai de aceea,
tragerea la sorţi a programului
atât din campionat cât şi din
Cupă a fost amânată pentru o
dată ulterioară.

CS PRIMaVERa
Primele antrenamente la baza de la Păuleşti

CS Primavera continuă să
surprindă. Noua bază sportivă de la
Păuleşti arată impecabil, iar lucrările
sunt aproape gata. Iar zilele trecute,
grupele 2003 şi 2004 au efectuat
primele antrenamente la noua bază
de pregătire a clubului Primavera, la
doi km de Satu Mare. Micuţii
fotbalişti s-au bucurat de condiţiile
noului teren de dimensiuni nor-
male la care clubul Primavera
lucrează de aproximativ doi ani şi în
cel mai scurt timp toate lucrările la
acest teren vor fi terminate pentru
a putea fi omologat pentru

competiţiile oficiale. Iar marea in-
augurare va avea loc, cu fast, undeva

în luna august când totul va arăta ca
la carte.

Beach-volei
Trofeul Sătmarului,
un turneu
internaţional de clasă
Un eveniment sportiv de anvergură va
avea loc la începutul lunii august la Satu
Mare. Platoul din Centrul Nou va
găzdui trofeul Sătmarului la volei pe
plajă. astfel, în perioada 6-8 august vom
vedea la lucru echipe din România, Un-
garia, Ucraina, Slovacia, Cehia, Serbia,
Grecia, turcia, Polonia, bulgaria.
Competiţia este dedicată senioarelor,
iar printre echipele înscrise în concurs
vor fi şi cel puţin două antrenate de
adrian Pricop, proaspetele vicecam-
pioane ale României, beata Vaida şi
adriana Matei. În funcţie de numărul
echipelor înscrise se va juca şi între 4 şi
6 august în calificări, iar partidele de pe
tabloul de 16 se vor disputa în week-
end. organizatori principali sunt Con-
siliul Judeţean, Primăria Satu Mare,
Consiliul local şi CS aDEP Satu
Mare. turneul este unul de top şi este
inclus în calendarul FR de Volei. S-a
dorit refacerea tradiţiei acestui sport la
Satu Mare şi a turneelor internaţionale
care la începutul anilor 2000 umpleau
platoul din Centrul Nou cu spectatori.

Forţaţi de împreujurări sau
dornici de o carieră în altă parte,
tinerii fotbalişti ai olimpiei aleg să
părăsească echipa. Nu este o noutate
faptul că absolvenţii de liceu s-au în-
scris la diferite facultăţi din ţară,
acolo unde vor să facă carte, dar şi să
joace în continuare fotbal la echipele
din împrejurimi.

Este şi cazul mijlocaşului
Mircea Donca, un tânăr jucător care
în ultima perioadă a ajuns om de
bază la olimpia.

a terminat lPS-ul şi s-a
gândit la viitorul său, înscriindu-se
la o facultate în bucureşti, la profilul
inginerie. Iar acesta a intrat fără
probleme la buget, ceea ce îl face să
aleagă opţiunea de a-şi continua

studiile în capitală.
Iar în ceea ce priveşte cari-

era de fotbalist, Mircea Donca va da
probe la o formaţie din prima ligă,
de lângă bucureşti. Este vorba de-
spre Concordia Chiajna, formaţie
care mai are în lot trei jucători din
Satu Mare: portarul Vasile Curileac
şi fundaşii Daniel lung şi Răzvan
tincu.

Dacă va avea puţin noroc,
Donca ar putea deveni al patrulea
sătmărean din  curtea Chiajnei. Fot-
balul e o tradiţie în familia Donca.
tatăl său, Nelu Donca are o carieră
de antrenor după ce şi-a încheiat ac-
tivitatea de fotbalist, aiar acum fiul
Mircea a ales să îi calce pe urme.

Daniel C.

Fotbal
Mircea Donca, în probe 
la Concordia Chiajna



SOCIETĂŢI

l Administratorul unic al SC Mobipan
SA, inregistrata la ORC sub
nr.J30/423/1991, cod fiscal RO 643120,
convoaca in data de 31 august 2015, orele
11.00, la sediul social, str.Careiului, nr.14,
loc.Satu Mare, jud.Satu Mare, Adunarea Ge-
nerala Ordinara a actionarilor inregistrati in
Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15
august 2015. Ordinea de zi va fi urmatoarea:
1.Alegerea noului administrator. Informatii
cu privire la numele, localitatea de domiciliu
si calificarea profesionala a persoanelor pro-
puse pentru functia de administrator se afla
la dispozitia actionarilor, putand fi consultate
de acestia. Actionarii pot propune si alte per-
soane
2. Stabilirea indemnizatie administratorului
3.Diverse
In caz de neintrunire a cvorumului, Aduna-
rea Generala Ordinara se convoaca pentru
data de 1 septembrie 2015, orele 11.00 in
acelasi loc. Procurile sau mandatele de pre-
zentare vor fi depuse la sediul societatii pana
la data de 30 august 2015 ora 15.00

OFERTE DE SERVICIU 

l SC Top Market angajeaza gestionar, ma-
nipulant, sofer categoria C cu atestat in trans-
port marfa. Inf la telefon 0734.880.879, CV
simina.costin@topmarket.ro
l Caut menajera 3 zile pe saptamana, pen-
sionara. 0748.108.881
l Caut asistenta medicala si menaj, pen-
sionara, 3 zile pe saptamana. 0748.108.881
l SC MONDOREK SRL Carei anga-
jeaza conducator auto, cu atestat, categoria
B-C-E. 0756054102. 
l Societate comerciala angajeaza:
Electrician, instalator-pentru mentenanta si-
temelor de instalatii electrice, sanitare si
HVAC. Responsabilitatile specifice postului
includ, fara a se limita la :
-mentenanta sistemelor de instalatii electrice,
sanitare si HVAC in locatiile clientilor
-Verificarea preventiva de mentenanta a cen-
tralelor tehnice si sistemelor de aer conditio-
nat
-mici reparatii vopsiri, gleturi, inlocuiri gre-
sie, faianta, tavan casetat
-gestionarea materialelor tehnice utilizate in
cadrul activitatii de mentenanta
-Raportarea activitatii(intocmire rapoarte de
service, probleme constatate)
Competente necesare pentru post:
-experienta profesionala in domeniul tehnic
-studii medii sau documente care sa ateste
pregatirea profesionala
-testat RSVTI, ISCIR, ANRE, reprezinta
un avantaj
-proactivitate
-atentie la detalii
Cv-uri la e-mail ovidiu.put@bk-simacek.ro.
Tel 0749.271.969
l Angajez urgent sofer profesionist pe co-
munitate, 6 saptamani cu 3 saptamani liber.
Salariu 1700 euro pe luna. telefon
0748362669
l Angajăm şofer cu experienta cat. C, E
pentru transport internaţional, localitatea
Carei. Tel. 0745506310   
l Angajez vanzatoare,  manipulatore marfa,
4-8 ore, Carei. 0261864001, orele 8-14.               
l Societatea Control System, angajeaza
persoana cu studii superioare, cunoscatoare
a limbii italiene, pe postul de inspector de ca-
litate in Romania. Va rugam sa ne transmiteti
CV-urile Dvs la adresa de mail: newqua-
lity@clicknet.ro,  rugam ca CV – urile sa
contina foto recenta.

CERERI DE SERVICIU

l Ingrijesc copil, fac curatenie in blocuri,
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 posibil
cu cazare Tel : 0753.825.165 

MATRIMONIALE

l Pensionara, caut domn pentru relatie se-
rioasa. Tel 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 par-
tener de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără
obligaţii până la 43 ani, pentru prietenie, că-
sătorie. 0747-832325.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport ieftin nisip, balastru, diverse
cu auto 3.5 tone. Telefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de sap-
tamana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: ba-
lastru, pietriş, moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate şi
punctualitate maximă. 0749-656172, 0734-
625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Tele-
fon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, in-
tern şi extern, la cele mai bune preţuri. Tele-
fon (non-stop): 0745-312034.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale Porumbei albi. Tel.
0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie mai in
varsta. Tel.0745416027, 0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi negocia-
bile, in orice tip de teren. 0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri, ma-
jorate la pret corect. Bonusuri masina de
facut bule de sapun, fotografii magnetice.
Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, insta-
lare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, cu-
răţire unitate, instalare programe office etc.
La nevoie-deplasare la domiciliu. Telefon
0740-774201.

l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete
cu hărţile 2014, full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină mică, camion.
Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la preţ
corect. Bonus: maşină de făcut bule de săpun,
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 Windows,
devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clien-
tului. Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avanta-
joase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimensiuni
de la 1,5 litri până la 1000 litri chiar şi la domi-
ciliul clientului. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic
+ parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personali-
zate pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente
speciale. Editare video, montaj video, transpu-
nere casete VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Expe-
rienţă mare în domeniu la cele mai mici
preţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Pro-
fesionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip.
Telefoane  0744-238243, 0361-421142, 0744-
590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, coper-
tine din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii
sanitare şi gaze naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Tele-
fon 0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
l Pentru a imortaliza momentele importante
din viaţa dumneavoastră, vă oferim filmări şi fo-
tografii pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici preţuri.
Telefon: 0744-804981. 
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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
transport persoane international. Se
cere experienta 5 ani. 0735570981

Societatea profesională de insolvenţă INSOLV EXPERT SPRL
cu sediul în Satu Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, înscrisă în registrul societăţilor pro-

fesionale al UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu CIF RO 21034359, în calitate de lichi-
dator judiciar, numită de Tribunalul Satu Mare, anunţă vânzarea la licitaţie publică sau la
negociere directă a următoarelor bunuri aflate în patrimoniul următoarelor societăţi co-

merciale debitoare:

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fata/baiat 
la spalatorie auto.
Tel:0746.817.662

Angajam ajutor cofetar-
patiser si vanzatoare.
Telefon: 0261722000

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

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

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

Astăzi e o zi în care sufletul drag
va învinge orice urmă de tristeţe,
astăzi e o zi în care tot ce ţi se
pare greu va deveni uşor, astăzi e
o zi când trandafirul vieţii tale va

deveni mai înfloritor. 
“La mulţi ani!” MIREL, îţi
urează cu căldură în suflet 

soţia Simona şi fiica Lavinia.

Ai mai urcat o treaptă pe scara
vieţii şi îţi dorim să urci în conti-
nuare cât mai multe, însoţite
fiind de urările noastre de sănă-
tate, bucurie sufletească şi numai
împliniri.  “La Mulţi Ani!” fiul
nostru drag, MIREL, îţi
urează 

părinţii Vasile şi Elisabeta. 

La mulţi ani, sănătate, iubire, stimă şi
respect din partea celor dragi. Să ai

parte doar de momente şi clipe de ne-
uitat, să obţii ceea ce îţi doreşti cu ade-
vărat căci doar aceasta este singura cale
spre împlinire, realizare şi fericire!  “La
Mulţi Ani” MIREL, îţi urează 

fraţii Mircea, Mărioara, Marcela,
Dora şi Mirela cu familiile. 

Unchiule drag şi scump,
MIREL, te îmbrăţişăm cu
toată căldura şi te înconjurăm cu
toată iubirea noastră. Te iubim şi
îţi urăm din toată bucuria noas-
tră un sincer “La Mulţi Ani”.  

Nepoţii Răzvan, Mariana,
Raul şi Rareş Govor.
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TERENURI

l Vand parcele de 635 mp in Martinesti,
cartier Verona. Tel 0744.252.824
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 nego-
ciabil. Tel 0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu do-
cumentatie si autorizatie de constructie,
mediu, pompieri, pentru o fabrica de proce-
sare a legumelor si fructelor. Tel 0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan in Satu Mare 15/20 ; 30/20 profun-
zime;zona Dara-Diana,1200 euro/ar neg.Tel
0742.763.592  
l Vand parcela - ari-zona Auchan-Hotel
Dana. Tel 0745039506 
l Vand teren 1,7 ha la 1,6 km de oras des-
chidere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren constructii,
semicentral(parcelabil) in Carei, 650
eur/aria( si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Careiu-
lui 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada
Victoriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are
apa-canalizare, curent electric, foisor, wc, ma-
gazie pentru unelte si parcare betonata.
0725915007
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan, zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o casa
mica de vacanta. Terenul are 25m front. Pret
18.000 euro negociabil. 0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24 ari,
parcelabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul
principal, 5.500 euro, negociabil. Telefon:
0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan
10 ari cu cabana, fantana, pomi fructiferi,
pret 5100 euro negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa
mica de 2 camere, teren intravilan 10 ari, pret
16000 euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe
strada Victoriei, pret 8.000 de euro, tel
0361.420.692

GARSONIERE

l Vand garsoniera tip apartament M
14,bloc de caramida cu mobila de
bucatarie,baie marita.Pret 13.000 euro.Tel :
0753.674.387  
l Vand Garsoniera pe strada arinului.
7000 euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termo-
pane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon
0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort
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. 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, balcon
inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in apro-
piere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro nego-
ciabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din ca-
ramida, pret 13500 euro. Tel: 0741.601.130  

l Vând apartament 2 camere, Solidarităţii
(beton), 48 mp, etaj III, 18.000 euro. 0788-
728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000
euro. Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă,
etaj I, geamuri termopan, finisat. 0747-
701091.
l Vând apartament 2 camere semicentral,
etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000
euro. Urgent! Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II,
în M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în supra-
faţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu
termopane, microcentrală, faianţat, gresiat,
etaj III, la preţul de 19.000 euro. str. Aleea
Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-632354.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap.3 camere la parter,Carpaţi 2,uti-
lat. Preţ negociabil,merită văzut
Tel:0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4, micro
15, renovat recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Drumul
Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 balcoane
mari, beci, parcare, gol, imediat ocupabil.
Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa scoala
si gradinita, reabilitat termic, imbunatatiri,
b-dul Muncii, Micro 16, 0758623443
l Vand apartament 3 camere, etaj 10, Mal
Stang Somes, bLT3, ap.41. Telefon
0742630314
l Vand apartament 3 camere in micro 17
etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in casa,3
camere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol,
gradina 2 ari jumătate zona Strandului
65.000 euro. Tel. 0742.763.592
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic, ac-
cept prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul
Careiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 balcoane
mari,beci nefinisat.Tel : 0361.805.409 sau
0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Tele-
fon: 0740-477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si
garaj,pe aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14
Mai.Pret:28000 Euro.Tel:
0770.191.459,0721.475.767

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3, Car-
pati 2, garaj mare sub bloc, pret 49500 euro.
Tel.0746149882, 0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lalelei
et.6(din 8) partial mobilat,termopane,cen-
trala proprie,usa antiefractie la 41.000
euro.Tel:0722.577.858 
l Vand apartament cu 4 camere pe calea
Traian, nr.2, etaj!. Telefon 0752757412
l Schimb apartament cu 4 camere in Ti-
misoara in zona centrala 100mp, cu aparta-
ment sau casa in Satu Mare. Accept Variante.
0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Ac-
cept intermediari, 32.000 euro, 0752-
648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-
352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa cu gradina cu pret de 20-
25%,pozitie frumoasa.Tel 0261.871.558 
l Vand casa centrala. Informatii la telefon
0747029610

l Vand casa in Lazuri. Telefon
0745842620
l Vand casa in curte comuna pe strada
Iuliu Maniu, pret 38.000 euro. Tel
0722616473
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari central,
bună si pentru constructie. 0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost 60.000
euro, negociabil. Tel 0745416027,
0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna pret
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 : 0730713552 sau
0748.108.881  
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4
camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri
si 8 arii de gradina, pret 93.000 euro nego-
ciabil negociabil sau jumatate din proprietate
41.500 euro negociabil. Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie
utilate,curte si gradina cu vie si pomi fructi-
feri .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie nouă în curte: cameră, baie, bucătă-
rie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari teren.
0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilită-
ţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu două
solarii - 900 mp, acoperit. 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort
sporit 7 ari livadă cu casă alcătuită din ca-
meră, bucătărie, baie (apă, curent), situată
lângă ştrand. Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, că-
mară alimente, un hol la intrare, garaj, 5 ari
cu toate utilităţile, la preţ bun - 56.000 euro.
0770-429973, 0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas Do-
rolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV,
luxos. Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in
Carei. Telefon: 0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere, eta-
jul I. Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et
IV, renovat complet, mute dotari in Carei,
17.600 euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+ gaz+ baie in Carei. Telefon:
0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10 ari
teren in Carei, 24.000 euro, neg. Telefon:
0746476885
l Vand apartament 2 camere decoman-
date, 37 mp, et. IV, renovat complet cu multe
inbunatatiri, 17.600 euro. Telefon:
0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în
Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotările în Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 0746476885.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în centrul
vechi al Careiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, parter,
2 camere, 2 băi, semidecomandat, confort 1,
suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-
690795.

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 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 apartament 3 camere str.
Drum Careiului C 23, ap. 40,

etaj 2. Informaţii la adresă.

Hale si Cladiri

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

Case si Apartamente

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

Terenuri

Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Po-
ligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de
71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in locali-
tatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-vis
de Motel Paradis, in vecinatate de centrul logistic
AQUILA, judetul Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in loca-
litatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in imediata
apropiere de Complex Philadelphia la pretul de
234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata
de 10.600 mp la pretul de 4.460 euro
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 42.520 lei

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

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

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

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii 50,500.00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt 15,040.00 lei
Masina stors continuu 18,770.00 lei
Butoaie cu batatoare 22,130.00 lei
Masina de stors intins Rizzi25,650.00 lei
Masina de prelucrat piei 22,030.00 lei

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

SC DUMICOV SRL
Diverse bunuri mobile

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

SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte

SC ELEGANCE COM SRL
autoutilitara citroen BUC 1 6,390.00 lei
opel vectra BUC 1 9,230.00 lei
exhaustor BUC 1 73.13 lei
mas de rindeluit BUC 1 150.93 lei

mas frezat BUC 1 74.48 lei
circular felder BUC 1 968.45 lei
mas comb circ gaurit BUC 1 70.56 lei
masina de frezat hammer BUC 1 608.53 lei
ventilator BUC 1 67.31 lei
mas de aplicat cant BUC 1 8,002.53 lei
compresor BUC 1 2,384.85 lei
banc aspirant BUC 1 2,161.78 lei
cabina vopsit 1 BUC 1 3,951.36 lei
cabina vopsit 2 BUC 1 3,001.62 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA BUC
1 8,460.00 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 BUC
1 2,201.25 lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT
BUC 1 8,790.00 lei
CUPTOR PANIFICATIE TRIEX BUC
1 3,255.00 lei
CUPTOR PANIFICATIE MSR 5C BUC
1 3,907.50 lei
APARAT AMBALAT BUC 1
6,510.00 lei
FRIGIDER SNAIGE BUC 1
225.00 lei
FRIGIDER ARCTIC BUC 1
247.50 lei
LADA FRIGORIFICA BUC 1
1,301.25 lei
PRESA ALUAT BUC 1
652.50 lei
CARUCIOARE BUC 6
1,800.00 lei
FELIATOR PAINE BUC 1
1,301.25 lei
ARAGAZ BUC 2 600.00 lei
MALAXOR BUC 1 1,260.00 lei
TAVI BUC 60 450.00 lei
MASA DE LUCRU BUC 1
1,301.25 lei
MASA FRIGORIFICA BUC 1
2,602.50 lei
MOBILIER BUC 2 3,900.00 lei
SCAUN ERGONOMIC BUC 1
105.00 lei
GHERETA BUC 1 922.50 lei

SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc 7.468,35

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC MEDIA SAT SRL

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

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

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatorului ju-
diciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, jude-
ţul Satu Mare, in data de 10.07.2015 SC
ERGOLEMN S.A 08:00, SC FOX COM SRL
08:30,  SC CLARION PROD SRL 09.00 am,  SC
LORD LAND SRL  09.30 am, S.C. AGROMEC
PĂULEŞTI S.A 10:00 a.m., SC NIVA IMPEX
S.R.L 10:30 a.m., SC MANITA GUINEEA SRL
11:00 AM , SC MIDICONS SRL 11:30 pm, SC
DOMARIS COM SRL 12:00 p.m , SC  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC TE-
CHNOTRADE SRL 13:00 pm, SC BLU BELL
SRL ora 13:30
SC ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC SI-
MACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bu-
nurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre
vineri ora 11:00 lista bunurilor mobile si imobile se
gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea
Licitatii si vanzari bunuri
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bu-
nurile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati,
prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone 1 bu-
cata prêt de pornire 4.900 euro, , licitatia se va organiza
in data de 10.07.2015  la ora 9:00 am, si va avea loc in
localitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare

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

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

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

A N U N T
Liceul cu Program Sportiv,anunta

scoaterea la concurs a unui post de muncitor
III( posesor permis de conducere cat
B,cunoscator in domeniul de tamplarie,insta-
lator,electrician,sudor).

Concursul se va organiza in data de
04.09.2015 ora 10  la sediul unitatii

Dosarul cu actele necesare v-a fi depus la
secretariatul liceului pana la data de
14.08.2015  ora  12   si v-a cuprinde urma-
toarele acte:
-          Cerere

-  Acte de studii (Diploma de
bacalaureat,(Xerox)
-          Curriculum vitae

- Copie dupa cartea de munca (daca este cazul)
-          Adeverinta medicala cu analizele spe-
cific colectivitatiilor de  copii
-          Xerox certificate nastere
-          Xerox carte identitate
-          Adeverinta vechime in specialitate

PROBA DE CONCURS
-           PROBA SCRISA
-           INTERVIU

DIRECTOR
Prof.Pacurariu Ionel Dumitru

ALTE INFORMATII LA TELEFON
: 0261 / 717464  -SECRETARIAT

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 garsoniere
- 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 

Vând casă, strada Ştrandului 25. Tăşnad.
3 nivele, 3 terase, 2 bucătării, 2 băi, sală
media, sală sport, capelă, 2 sufragerii, li-
ving, 3 dormitoare, garaj, curte cu viţă de
vie şi pomi - 10 ari. Plus 2 hectare cu vie
sşi livadă în Cehăluţ. Preţ 180.000 euro
negociabil. Telefon 01.210.595.8586,
0741.768.185.

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  



l Vand casa in Lipau,35 ari,sosea
asfaltata,canalizare.Tel 0745.490.742 
l Vand casa in rosu cu 25 ari teren in satul
Ciuperceni,inf.0753.660.219 
l Vand casa in Radulesti, nr49. informatii
la telefon 0745390764
l Vand casa la Radulesti. 0745390764 
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, amplasata
pe o gradina in mijlovul satului cu livada. Pre-
tul mai ieftin cu 30-40%. Tel 0261.871.558
l Vand teren aproape de Satu Mare, pret
negociabil. Tel 0770912484, 0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra
nr.312,aproximativ 9 ari total.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 ca-
mere ,bucatarie,living,baie,spait,2 garaje toate
utilitatiile in casa,anexe gospodaresti plus inca
o cladire cu 3 incaperi pentru atelier,15 ari
teren.Tel: 0740.317.642 
l De vanzare casa in centrul comunei Apa
cu 3 camere,utilitati si 16 ari de teren Urgent
pret 15.000 euro negociabil. Tel:
0757.719.238  
l Vind teren intravilan 1126 mp, in Mof-
tinu-Mic, 50 metri de la DN Carei-Satu-Mare,
pret negociabil. Telefon: 0788510733
l Vând/schimb casă superfinisată la ţară,
42 ari teren, izolată exterior, geamuri termo-
pan, baie, bucătărie, hol, trei camere mari, 2
intrări, la casă, cu uşi termopan, centrală pe
lemne, boiler gaz, boiler curent. 0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras.
0726-643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze nr.
281 şi 2 locuri de casă alăturate. 0742-464113.
l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari de
teren. Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu
Mic nr. 154. Telefon 0742-524606, 0261-
726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la
Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp,
în comuna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Te-
lefon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu Aurit,
acte la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-
253630.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand bascula si platforma fixa Iveco
si Ford,3500 kg su suzuki GSX 600 F.Te-
lefon 0744.897.711 
l Vand Renault Megan Cabrio
2004,benzina motor 2L,Pret 3700 euro
Tel: 0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bas-
culabila,din 1999 in stare foarte buna. Tel
: 0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro
4.Recent adus in tara.0748.284.664.
l Vand Mercedes A Classe 1,7
Diesel,Ford Focus benzina  1,8 neimatric-
ulate Tel 0748.796.701  
l Vand Land Rover Freelander, 4 x 4 ,
diesel, an 1999, recent adus in tara. Tel
0773.835.662
l Vand Vw Golf 4, an 2001, benzina,
Euro 4, clima, recent adus in tara, carte
service. Tel 0773.835.662
l Vand Ford Transit Connect, an 2004,
Diesel, Utilitara, recent adusa in tara. Tel
0773.835.662
l Vand Vw Polo, an 2001, benzina,
euro4, 1400 cmc, climatronic, carte
service, recent adus in tara.
Tel.0773.835.662

PIESE DE MAŞINI

l Vand piese pentru Dacia, dezmembrez
Dacia, electromotor, alternator, capota, bara,
etc. Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand mobilă nuc, furnir, bibeloruri, di-
verse. Tel.  0770560026
l Vand masa din lemn masiv de opt per-
soane pentru terasa Tel 0740.771.056 
l Vand telefon Iphone 5, functioneaza per-
fect. 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, acumu-
latori, blituri, obiectve. Tel.0755785175
l Vand patut si carucior pentru  copii.Tel
0744.755.791
l Vand X-Box 360. Tel. 0743894567
l Vand tigla veche. Tel. 0745039506
l Vand urgent mobila veche furnir nuc
3000 lei neg; covor persan 200 lei; soba elec-
trica cu cuptor 200 lei si 2 buc tablou Gobler
50lei/buc.Tel 0733.729.997 
l Vand 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, su-
fragerii, bucatării, mese, scaune preţ avantajos.
Tel.  0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vând  frigder Arctic şi congelator. Tel:
0745.390.769 şi 0745.390.764  
l Vând frigider mijlociu. Tel:
0361.805.409 sau 0748.922.050 

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 sacrificat,
crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

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

ÎNCHIRIERI

l Inchiriez apartament 2 camere zona Bo-
tizului, Tel 0744200271 sau 0754761466
l Inchiriez salon de infrumusetare complet
dotat pentru coafura+frizerie, cosmetica, ma-
nichiura, pedichiura, masaj, solar, situat in
Piata Titulescu- Satu Mare. Tel. 0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet
utilat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Închiriez apartament cu o cameră, bloc
nou, semi-mobilat, ultracentral, preţ 150
euro/lună, tel. 0741601130
l Închiriez spaţiu comercial ultracentral
et.1, nemobilat, finisat, suprafaţa 70 mp, preţ
200 euro/lună. Tel. 0741601130
l Închiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central
curte interioară,asociaţie. Tel. 0742.700.379
sau 0770.592.182 
l Dau în chirie spatiu comercial pe str.Ca-
reiului, 85 mp. 0744252824
l Închiriez birou in Satu Mare, str.Henri
Coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
l Închiriez remorcă de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central,
curte interioară, asociaţie. 0770-592182,
0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată + in-
ternet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile). Tele-
fon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei per-
soane singure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon
0749-134955.
l Închiriez apartament zile. 0745-605963.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr maşini pentru programul rabla,
asigur radierea maşinii, rog seriozitate. Tel.
0740968675
l Cumpăr mobilă lucioasă cu flori sau or-
namente Tel.: 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit. Te-
lefon: 0744-107564, 0770-459489.

INFORMARI

l Anunt privind consultarea asupra propu-
nerilor preliminare PUZ-Imobil de locuit P+5E
cu spatii libere la parter Municipiul Satu Mare,
str.Petru Bran, nr.16, jud.Satu Mare
Initiator/beneficiar: Botis Maria Garofita si
Botis Gheorghe, mandatar Bob Adrian Vasile
Elaborator: SC Nirvana Studio SRL Satu Mare
Publicul este invitat sa transmita observatii si
propuneri referitoare la documentatia de mai
sus, disponibila in perioada 29.07.2015-
23.08.2015 dupa cum urmeaza:
-afisata la sediul primariei la adresa, Satu Maree,
P-ta, 25 Octombrie, nr.1, CENTRUL DE IN-
FORMARE PENTRU CETATENI intre
orele 9-15
-disponibila pe pagina de internet a primariei la
adresa www.satu-mare.ro
-afisata in sinteza pe panou in zone de amplasa-
ment
publicul este invitat sa participe la prezentarea si
dezbaterea propunerilor astfel: dezbatere pu-
blica la sediul primariei, Satu Mare, P-ta 25 oc-
tombrie, nr.1, sala de sedinte, in data de 19
august 2015, ora 12. Cometariile, observatiile si
propunerile referitoare la propunerile prelimi-
nare ale planului pot fi transmise incepand cu
data afisarii pana la data de 19/08/2015 prin:
-scrisori depuse la registratura autoritatii intre
orele 9-15
-comentarii pe pagina de internet a primariei la
adresa www.satu-mare.ro
-scrisori transmise prin posta pe adresa prima-
riei(cu data de trimitere in termenul indicat)
Observatiile vor fi transmise catre Centrul de In-
formare Pentru Cetateni pe adresa Primaria Satu
Mare, P-ta 25 Octombrie, nr.1, telefon
0261807555, e-mail consultarepublica@satu-
mare.ro. Raspunsul la observatii va fi pus la dis-
pozitia publicului pana pe data de 07.09.2015
prin:
-afisare la sediul primariei
-publicare pe pagina de internet a primariei la
adresa www.satu-mare.ro
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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, negociabil
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. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 30.983 euro +
TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 30.278 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 15.210 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. In-
dependentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ),
proprietatea SC Esrom Tel SA – 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 De-
cembrie 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
Sapata, jud. Arges - 8.422 euro
Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu
Mare – 1.838 euro + TVA

Alte imobile :
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială
P + extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate
- 3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.295.000 euro + TVA
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str.
Bibliotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în
suprafață utilă de 280,15 mp - 422.000 euro;
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 depozitare, 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/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 134.497 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
( proprietatea Statului Roman, in folosinta ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 61.470 euro +TVA
Constructie cu destinatie productiv-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situ-
ate in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 60.010 euro + TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu, proprietatea SC Esrom Tel SA –
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, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in
suprafata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progre-
sului, nr. 26 – 27.900 euro 

Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
9.377 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare – 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,
defect – 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 te-
rasa 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 confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa format din imbracam-
inte si incaltaminte) proprietatea Clarisa Com SRL
– 2.341 euro + TVA
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kinetoter-
apie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL 
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto )
proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze ) proprietatea Omnia
Carei SRL
Bunri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii ) proprietatea Elinmart SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventar ) proprietatea
Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) propri-
etatea Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bem-
com 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 )
proprietatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, mo-
bilier, ) 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 ) propri-
etatea Scorpion SRL
Bunuri mobile ( piese auto ) proprietatea Fast
Food Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse )
proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat, com-
bina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo Trad-
ing 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  Corsa din 2003.
Telefon 0741.768.185.

CONDOLEANţE

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

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

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

Dau în chirie apartament situat în Satu
Mare, strada Horea, nr.8, ap. 23, Scara C,
mobilat şi cu centrală termică. Detalii la
telefon: 0751.963.125 sau 0261.824.660. 

Cumparam nuca. Tel 0756.089.281

Cu durere in suflet, sincere condoleante
familiei Doctor Ciortea Aurel din partea
prietenului Romica Cardos.
Prietene, odihneste-te in pace sub paza
celui sfant si iertator!
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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 – Ca-ntre fete! (reluare)  
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Glasul Bisericii (reluare)  
12:00 – Ora Adevărului (reluare)  
13:00 Conferinţa extraordinară de
alegeri a PSD Satu Mare (reluare)
15:00 – Teleshopping (reluare)
16:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa
(reluare)
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului
19:00 – Cu cărţile pe masă 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Viaţa la ţară

22:00 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 23
22:30 – Marile Oraşe, ep.: „New
Delhi”
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 – Ca-ntre fete!  (reluare)  
05:00 – Music News 
05:30 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 23 (reluare)  
06:00 – Avocat TV  (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 07:57 Lumea şi
noi 08:30 Zestrea
românilor 09:00
Connor sub acoperire

09:30 Desene animate de Ioan
Octavian Frecea 10:00 Dincolo de
hartă 10:30 Discover România
10:40 Istorii de buzunar 10:50
Teleshopping 11:30 Fără
compromisuri 12:25 Vorbeşte
corect! 12:30 Lumea şi noi 13:00
Europa mea 13:30 M.A.I. aproape
de tine 14:00 Telejurnal 15:00
Teleshopping 15:30 Oameni ca noi
16:00 Start up 16:30 Maşini, teste şi
verdicte 17:00 Ne vedem la TVR
18:30 Zâmbeşte, mâine va fi mai
bine 18:40 Fără compromisuri 19:35
Vorbeşte corect! 19:45 Sport 19:59
Telejurnal 21:00 Muzici şi tradiţii în
Cişmigiu 22:00 Războiul lui Stalin
cu URSS-ul: 1924-1953 23:10
Enigma 00:40 Dincolo de hartă
01:10 Zestrea românilor 01:40
Discover România

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
12:00 Trandafirul
negru 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00 Inimă

de frate 15:00 Vorbeşte lumea 17:00
Ştirile Pro Tv 17:30 La Maruţă 19:00
Ştirile Pro Tv 20:30 Las fierbinţi(12)
21:30 Vine CHEFul!(AP)  22:30
Ştirile Pro Tv 23:00 Jane şi Maura:
Detectivi în Boston 00:00 În mintea
criminalului 02:00 Ştirile Pro Tv
02:15 Las fierbinţi

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani 10:50
În gura presei 11:40
Teleshopping 12:00

Mireasă pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă pentru
fiul meu 16:00 Observator 17:00
Acces direct 19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Splash!
Vedete la apă 23:00 Hannibal 01:00
Greta 03:00 Observator 03:45 Acces
direct

07:15 Constantin 60
08:20 Râzi şi câştigi
09:00 Levintza
prezintă 09:30
Teleshopping 10:00

Mama mea găteşte mai bine 11:00
Teleshopping 11:30 Mondenii 12:30
Click! 13:20 Teleshopping 13:50
Flavours, 3 bucătari 14:30
Teleshopping 15:00 Cronica Netului
15:30 Playtech 16:00 Trăsniţi din
NATO 16:30 Focus 17:00 Mama
mea găteşte mai bine 18:00 Focus
19:30 Cireaşa de pe tort 20:30 Masca
de argint 23:00 Trăsniţi din NATO
00:00 Mama mea găteşte mai bine
01:00 Jocurile puterii 03:00 Trăsniţi
din NATO

07:00 Știrile Kanal D
08:00 Teo Show
10:30 Feriha 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 D-Paparazzi 23:30 Conspiraţie
şi trădare 00:30 Știrile Kanal D 01:45
Dila 03:45 WOWBiz

07:00 Caribbean
Flower 08:00 Iţi
ordon să mă
iubeşti! 09:15

Trandafirul negru 10:30 Inimă de
frate 11:30 Singură pe lume 14:00
Tânăr şi Neliniştit 15:00 Maricruz
16:00 Maricruz 17:00 Iţi ordon să mă
iubeşti! 18:00 Trandafirul negru
19:00 Inimă de frate 20:00 Singură pe
lume 21:00 Singură pe lume 22:00
Caribbean Flower 23:00 Iubiri
vinovate 00:00 Daria, iubirea mea
01:00 Doctorul casei 02:00 Dincolo
de povestiri 02:30 Daria, iubirea mea
03:30 Acasă la români

08:00 Planuri de
nuntă 09:00 Food
Safari 11:00 Nu-i
usor sa fii mireasa!
12:00 Ally McBeal

14:00 Păcatele inimii 15:00 Curajul

iubirii 17:00 Iubitul meu din stele
18:30 Dragoste adevarată 20:00
Curajul iubirii 22:00 Burlacul
00:00 Ally McBeal 01:00 Dr.
House 02:00 Totul despre sex

07:30 Urșii
08:50 Darul lui
Jonas 10:30
Hoţul de cărţi

12:40 Chef 14:35 Arta
copiatului 16:05 Nebunie în Las
Vegas 17:50 Filme și vedete
18:20 Darul lui Jonas 20:00
Poveşti de groază 21:00 Casa
minciunilor 21:30 Înregistrarea
22:55 300: Ascensiunea unui
imperiu 00:10 Chef 02:05
Inamicul 03:40 300:
Ascensiunea unui imperiu

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 Marea Ţăcăneală
21:00 Ştiri Sport.ro 21:10 Fight
Night Craiova : Lei în cuscă
23:00 Wrestling RAW 

08:00 Omnisport
08:30 Omnisport
09:30 Ciclism
11:15 Omnisport
13:00 Ciclism

14:00 Ciclism 14:15 Ciclism
18:45 Ciclism 19:00 Fotbal
21:00 Sărituri în apă 22:30
Ciclism 00:00 Atletism 01:00
Ciclism 02:30 Omnisport 03:30
Omnisport 03:45 Omnisport
04:00 Atletism

08:30 Antena 3
Headlines ( Jurnal în
limba engleză) 08:45
Știrile dimineții 10:00
Previziunile zilei 11:00

Se întâmplă în România 12:00 Ştiri
13:00 Se întâmplă în România
14:00 Ştiri 15:00 Esențial 17:00 100
de minute 18:00 Ştiri 18:45 100 de
minute 20:00 Subiectiv 21:30 Exces
de putere 23:00 În Premieră 00:00
Ştiri 01:00 Sinteza zilei 03:00
Subiectiv 04:00 Subiectiv

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

şi fapte 15:00 Newsroom 18:00
Realitatea de la fix 18:30 Academia
de evaziune 20:00 Realitatea de la
fix 21:00 Realitatea Românească
23:30 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 Deschide
lumea 02:00 Realitatea de la fix

07:40 Joaca de-a
supravieţuirea 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 Goana după
aur 13:00 Comori uitate 14:00
Comori arhitecturale recuperate
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 Troy 21:00 Efectul
Carbonaro 21:30 Efectul
Carbonaro 22:00 Coliziuni șocante
22:30 Coliziuni șocante 23:00
Cazuri neelucidate 00:00 Bolizi și
tipi solizi 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Vă puteţi îmbunătăţi

considerabil situaţia financiară.
Aveţi ocazia să obţineţi cu uşu-
rinţă mici cîştiguri, atît de la ser-
viciu, cît şi de pe urma unei
afaceri.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Dimineaţa vi se oferă
ocazia să demaraţi o afacere. Vă
sfătuim să nu vă grăbiţi, ca să nu
luaţi o hotărîre greşită. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Dacă vă aflaţi în faţa
unei dileme cu privire la o mică
afacere, vă sfătuim să nu ezitaţi.
Aveţi ocazia să cîştigaţi o sumă
importantă. 
RAC (22.06 - 22.07)

Dimineaţa vă preocupă
anumite probleme juridice le-
gate de afaceri. Sînteţi nevoit să
alergaţi puţin, dar rezultatele
sînt pe măsură. 
LEU (23.07 - 22.08)

Astăzi aveţi noroc la
examene. Puteţi să luaţi decizii
importante, cu bătaie lungă în
viitor. Dimineaţa aflaţi că veţi
pleca într-o delegaţie. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Schimbările de la servi-
ciu vă oferă ocazia să vă asumaţi
noi responsabilităţi. Şefii şi co-
legii vă apreciază iniţiativele.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Vă puteţi ocupa de afa-
ceri şi aveţi ocazia să finalizaţi
lucrări începute mai demult.
Sînteţi bine dispus şi aveţi capa-
citatea să luaţi decizii corecte cu
privire la problemele financiare. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sînteţi optimist, ceea ce
vă ajută să depăşiţi mai usor gri-
jile de zi cu zi. După-amiază fa-
ceţi planuri de călătorie
împreună cu întreaga familie. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Zi bună, în care totul vă
merge din plin. Sînt favorizate
activităţile noi şi relaţiile cu par-
tenerii de afaceri. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Dimineaţa intervin eve-
nimente neprevăzute şi nu vă
puteţi respecta programul. Nu
vă îngrijoraţi, pentru că schim-
bările sînt favorabile!  
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Zi favorabilă studiului,
călătoriilor în interes personal şi
comunicării. Optimismul şi am-
biţia vă ajută să treceţi mai uşor
peste o deziluzie sentimentală. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Aveţi noroc şi reuşiţi să
treceţi peste orice obstacol. Pu-
teţi să terminaţi cu bine aproape
orice vă propuneţi. 

HOROSCOP

Ora 21.30 - Fotbal UCL: FC Steaua
Bucureşti - Partizan Belgrad 

INSOLVADMIN RO SPRL cu
sediul în Satu Mare, str.Maramureș nr.15, în-
registrat la UNPIR sub nr. RFO I – 3778, CIF
31609950, (fost C.I.I. LUCIAN
DIMULESCU) în calitate de lichidator judi-
ciar, anunță scoaterea la licitație a
următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos.
Licitațiile se vor ține la biroul INSOLVAD-
MIN RO SPRL din Satu Mare, P-ța Libertății
nr.20, cam.206.

1) SC AVE BURAS SRL, CUI
16143961 :

a) Hala nr.2 în suprafață utilă de

563,76 mp și suprafață construită de 596 mp,
cu teren aferent, situată în Oșvareu

Prețul de pornire la licitație –
58.755,60 lei

În fiecare zi lucrătoare de miercuri, la
ora 14, începând cu 27.05.2015. 

Garanția de participare la licitație este
de 6.528,40 lei. Caietul de sarcini poate fi
achiziționat de la lichidator pentru suma de
200 lei.

SC TOPOLINO SRL, CUI
18301618

a) Imobil ap.2 înscris în CF 56852

Satu Mare cu nr.cad.7035/18 și CF colectivă
47296 Satu Mare – preț pornire la licitație –
107.802 lei

b) Casa de marcat - preț pornire la
licitație – 57,60 lei + TVA
În fiecare zi lucrătoare de miercuri la

ora 12.
Garanția de participare la licitație –

10% din valoarea de pornire. Caietul de sar-
cini poate fi achiziționat de la lichidator pen-
tru suma de 200 lei.

Informații suplimentare–
tel.0745545862, 0786199011
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Caută GNV în Carei şi Tăşnad!
- benzinăria MOL (Bulevardul 25 Oc-
tombrie)
- magazinele Ludy (cart. Mihai Viteazu şi
str. Căplenilor)
- magazinul Edex (Calea Armatei Române)

Prostituatele care îşi
fac veacul pe marginea DN
19 atât în Satu Mare cât şi în
Carei, se confruntă cu o con-
curenţă nedorită şi neaştep-
tată. Pe ruta lor, cam la
mijlocul distanţei dintre cele
două municipii, mai precis
în parcarea de lângă Vraja
Crasnei, au apărut vreo
două-trei tinere din satele
apropiate, care au decis că
sexul pe bani le poate oferi
un trai mai bun decât munca
cinstită. Deşi acţionează în
mediul rural, fetiţele au ace-
leaşi pretenţii financiare ca şi

cele din mediul urban. Pro-
babil că sunt experte în me-
seria lor, căci nu duc lipsă de
clienţi. Clienţii sunt satisfă-
cuţi rapid în autoturismele
parcate pe numeroasele dru-
muri laterale din zonă. Unii
dintre ei, mai galanţi, le duc
pe fete înapoi în parcare, alţii
pur şi simplu le abandonează
pe marginea drumului. În
astfel de situaţii se întorc
rapid în parcare, în speranţa
că vor mai da peste câţiva
clienţi care nu mai au răb-
dare să mai ajungă în Satu
Mare sau la Carei.

Concurenţă neaşteptată

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 10 %  şanse de precipitaţii

Maxima: 32°C         Minima: 16°C

Umiditate: 44% a

a

a

EUro 4,4155

USd 3,9927

100 Forinţi 1,4268

Aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Negreşti-Oaş 

că a început execuţia lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de
distribuţie a apei potabile şi canalizare în oraşul Negreşti-Oaş pe străzile:

Turului, Tur 1, Tur 2, 1 Iunie, Arenei, Tineretului, 
Borcutului, Lăcrimioarei, Livezilor şi Vâltorii

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

Compania OMS
România SRL

ÎN ACTUALUL SEzON ESTIVAL

Peste 140.000 de turişti 
la ştrandul Tăşnad

Staţiunea Tăşnad continuă să
fie un adevărat magnet pentru
turiştii din regiunea de nord-

vest a ţării. Mii de clujeni, sălăjeni,
maramureşeni, bistriţeni, bihoreni
şi chiar sătmăreni vin în fiecare
week-end la ştrandul din Tăşnad. 

De la începutul lunii mai
şi până în prezent, staţiunea Tăşnad
a fost vizitată de peste 140.000 de
turişti. “Numai în luna iulie am
avut peste 60.000 de turişti, la care
se adaugă cei peste 80.000 din lu-
nile mai şi iunie. În week-endul tre-
cut, la ştrand au venit peste 10.000
de persoane. În timpul săptămânii,
avem zilnic în jur de 2.000-2.500
de turişti. Sperăm ca în luna august,
luna concediilor, să avem şi mai
mulţi vizitatori”, ne-a declarat ad-
ministratorul ştrandului Tăşnad,
Gheorghe Niţă.

Pe lângă bazinele cu apă
termală şi piscina cu apă rece, noua
bază sportivă multifuncţională din
ştrand a devenit o adevărată atracţie
pentru turişti, în special pentru cei
tineri. “Încercăm să venim cu noi
dotări în întâmpinarea turiştilor

noştri. Recent am dat în folosinţă
baza sportivă multifuncţională, care
cuprinde terenuri de handbal, volei
şi tenis de câmp. Am mers pe ideea
că nu toată lumea vrea să stea în
bazine, unii mai vor să facă şi puţină
mişcare. Numărul mare de tineri
care folosesc aceste terenuri

dovedesc că iniţiativa noastră a fost
inspirată”, ne-a declarat primarul
oraşului Tăşnad, Vasile Mitraşca.
În timpul zilei, tariful pentru
folosirea terenurilor bazei sportive
este de 8 lei/persoană/oră, iar la
nocturnă tariful este de 12
lei/persoană/oră.

SzaSz lorand

ATRACŢIE. Turiştii apreciază proprietăţile curative ale apei termale
din Tăşnad

Aflat sub influenţa
băuturilor alcoolice, un bărbat din
Apa i-a furat telefonul unei patroane
a unui magazin din aceeaşi localitate,
nu înainte de a o ameninţa cu bătaia.
Astfel, în data de 27 iulie, în jurul
orelor 16.00, poliţiştii au fost sesizaţi
prin apelul unic de urgenţă 112, de
către o femeie care reclama faptul că
în timp ce se afla în incinta unui mag-
azin, situat pe raza localităţii Apa, ar
fi fost ameninţată cu acte de violenţă
de către un bărbat şi care i-ar fi furat
telefonul mobil. Oamenii legii au
efectuat verificări şi au stabilit că
Gheorghe Apan, pe fondul con-
sumului de alcool, ar fi pătruns în in-
cinta magazinului şi ar fi ameninţat-o
pe administratoarea acestuia, respec-
tiv reclamanta, cu acte de violenţă.
De asemenea i-ar fi furat telefonul
mobil, marca Allview, cauzând un
prejudiciu de aproximativ 500 lei.

Robert Marcus

Tâlhărie într-
un magazin
din ApaUn sătmărean a fost depis-

tat că se afla la volanul unui autotur-
ism în stare de ebrietate şi fără
permis de conducere după ce a pro-
dus un accident de circulaţie. Astfel,
luni, la ora 23.22, poliţiştii au fost
sesizaţi prin SNUAU 112, despre
faptul că pe DN 19 F, în localitatea
Apa, judeţul Satu Mare, se află un
autoturism răsturnat.

Oamenii legii s-au deplasat
de urgenţă la faţa locului şi au sta-
bilit că Vasile S. a condus autoturis-
mul marca Hyundai, iar pe fondul
neadaptării vitezei la condiţiile
drum, carosabil umed, a pierdut
controlul volanului şi a părăsit
partea carosabilă, răsturnându-se în

şanţul din partea stângă a direcţiei
de deplasare. Din fericire în urma
evenimentului nu au rezultat vic-
time omeneşti. Conducătorul auto
a fost testat cu aparatul etilotest,
care a indicat o concentraţie de 0,92
mg/l alcool pur în aerul expirat, i-
au fost recoltate probe biologice de
sânge în vederea stabilirii al-
coolemiei. De asemenea în urma
verificărilor efectuate s-a stabilit că
bărbatul nu poseda permis de con-
ducere.

Bărbatul s-a ales cu dosar penal
pentru conducerea unui autoturism
fără permis de conducere şi în stare
avansată de ebrietate. 

Robert Marcus

Poliţiştii careieni au fost
sesizaţi joi despre faptul că pe
strada Corneliu Coposu, din
Carei, o persoană de sex masculin
ar fi furat portmoneul şi actele
unui cetăţean mai în vârstă.
Poliţiştii au intervenit imediat, iar
în urma activităţilor specifice
desfăşurate au identificat persoana
bănuită de comiterea faptei. Este

vorba despre Francisc L., de 18 ani,
care i-a sustras unui bărbat în
vârstă de 90 de ani portmoneul cu
acte şi suma de 120 lei. Oamenii
legii au recuperat documentele
bărbatului, iar tânărul bănuit de
comiterea faptei nu se află la prima
abatere. Acesta s-a ales cu un dosar
penal pentru furt.

Robert Marcus

Prins la volan şi beat, 
şi fără permis

Bătrân jefuit de un tânăr


	1_SzMH
	2_SzMH
	3 AL_SzMH
	4 AL_SzMH
	5 AL_SzMH
	6 AL_SzMH
	7 AP + MP_SzMH
	8 MP_SzMH
	9 MP_SzMH
	10 Sport_SzMH
	11 Sport_SzMH
	12-13-14 mica_SzMH (Page 02)
	12-13-14 mica_SzMH (Page 03)
	12-13-14 mica_SzMH (Page 04)
	15 Tv_SzMH
	16 bun_SzMH

