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Editorial

Se zvoneşte
prin ziare...
VOICU D. RUSU

EVENIMENT
Corina Bud va

concerta de Zilele
Comunei Turţ

De la un gest caritabil, 
la o adevărată campanie
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Audienţele de la Prefectură,
ţinute de prefectul Eugeniu Avram în
fiecare zi de marţi, sunt asaltate de
sătmărenii care au probleme de fond
funciar. Titluri de proprietate acor-
date greşit, după părerea petenţilor,
terenuri sau proprietăţi imobiliare
date altcuiva, certuri între fraţi pe te-
renuri, sunt doar câteva dintre pro-
blemele de asemenea natură care sunt
dezbătute în fiecare săptămână la au-

dienţe. Interesant este şi faptul că
marea majoritate a acestor nemulţu-
miri nu pot fi rezolvate de Prefectură,
ci doar instanţele de judecată au acest
drept, însă sătmărenii îşi încearcă no-
rocul sperând că li se va face dreptate.

Printre cele mai frecvente
probleme de fond funciar prezentate
la Prefectură sunt titlurile de proprie-
tate.  
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Prefectura, asaltată cu probleme
de fond funciar
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LIGA A II-A
Olimpia continuă în eşalonul 
secund

Ieri a fost data limită la
care echipele din Liga a II-a au
putut da un răspuns referitor la
eşalonul în care vor continua din se-
zonul viitor. Din partea FRF a exi-
stat clemenţă, iar cei care nu dispun
de bani se puteau înscrie în Liga a
III-a. În caz contrar, dacă echipa se
retrage în timpul sezonului
urmează să fie retrogradată în ligile

judeţene. FC Olimpia va evolua şi
de la toamnă în Liga a II-a, iar
preşedintele Dan Băbuţ a declarat
că toate restanţele financiare şi da-
toriile urmează să fie achitate. Se
cunoaşte faptul că multe formaţii
din fotbalul românesc suferă din
cauza lipsei banilor, iar de acest
lucru nu a scăpat nici Olimpia.

SPORT - pag. 10-11

Aproape 18.600 de tinere
care aveau vârsta până în 19 ani au
născut anul trecut, 662 dintre ele înainte
să împlinească 15 ani, cele mai multe
fiind din mediul rural, arată Ministerul
Sănătăţii. Potrivit sursei citate, în anul
2014 au născut 18.595 de fete care aveau
până în 19 ani, dintre care 12.399 sunt
din mediul rural şi 5.534 din urban.
Dintre cele aproape 18.600 de fete, 662
nu aveau nici 15 ani când au născut, 449
fiind din rural şi 213 din urban. Alte
17.933 aveau între 15 şi 19 ani când au

născut, dintre care 12.399 din mediul
rural şi 5.534 din urban. Anul trecut au
fost înregistrate 13.329 de noi gravide
care aveau până în 19 ani, 654 dintre ele
cu vârsta sub 15 ani şi 12.675 între 15 şi
19 ani. Dintre minorele sub 15 ani nou
depistate gravide anul trecut, cele mai
multe sunt din judeţele Iaşi (67),
Călăraşi (62), Dolj (54), Mureş (34),
Bacău (32), Sibiu (28), Argeş (27),
Vrancea şi Giurgiu (câte 20). Tulcea este
singurul judeţ care nu a raportat nicio
minoră sub 15 ani gravidă

Peste 600 de minore sub 15 ani
au născut în 2014

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro
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Cea mai mare captură 
de heroină din România
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l Preşedintele Klaus Iohannis a
promulgat, în ciuda unei decizii a
Curţii Constituţionale, controver-
sata Lege a alegerilor parlamentare.
Ea prevede că viitorul Legislativ va
avea 466 de parlamentari, nu 300
cum au cerut românii la referendu-
mul din 2009. Potrivit actului nor-
mativ, la alegerile următoare vom
avea vot pe liste, precum şi un
număr mai mic de parlamentari, în-
trucât normele de reprezentare sunt
un deputat la fiecare 73.000 de lo-
cuitori şi un senator la fiecare
168.000 de locuitori. Adică în total
466 de parlamentari. 
l Ofiţeri din cadrul Ministerului
rus al Apărării au declarat că numă-
rul bombardierelor strategice Tupo-
lev TU-22M3 ar putea creşte în
viitorul apropiat în Peninsula Cri-
meea, anexată de Rusia anul trecut.
„Este una dintre măsurile luate ca
reacţie la instalarea unor elemente
antirachetă la o bază americană din
România”, a declarat un comandant
rus, sub protecţia anonimatului. În
plus, şefii militari ruşi spun că Rusia
a dezvoltat un avion militar hiperso-
nic care va fi cel mai bun instrument
pentru contracararea sistemelor an-
tirachetă instalate de NATO în Ro-
mânia, Polonia şi alte ţări europene.

continuare în pagina 2
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - POSzET
INTERVENţII CAzANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinicA
SfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
nOn-STOP

Azi este

Joi, 30 iulie 2015
ziua 211 a anului

Femeia frumoasă place ochiului,
femeia blândă place inimii.
Prima este o adevărată bijuterie,
dar a doua este o comoară. 

(Napoleon Bonaparte)

Soarele răsare la 6 și 1 minut,
apune la 20 și 43 de minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Sf. Ap. Sila, Silvan,
Crescent, Epenet și Andronic; Sf.
Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep.
Umbriei
romano - catolic - Sf. Petru Cri-
sologul, ep. înv.
greco - catolic - Sf. Ap. Sila, Sil-
van, Crescent, Epenet și Andro-
nic; Sf. M. Iulita; Sf. M. Valentin
al Umbriei

1930 - Uruguay a câștigat primul
Campionat Mondial de fotbal.

REPERE SOCIALE

Patriarhia Română a fost
informată încă din 2005 despre
construirea în România a unui lăcaş
de cult pentru comunitatea
musulmană şi nu are nimic îm-
potriva ridicării moscheii, dar
aşteaptă să primească un teren în Is-
tanbul, unde să fie construit un cen-
tru de pelerinaj, cu capelă.

Purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei Române, părintele Con-
stantin Stoica, a declarat pentru
Mediafax că trebuie respectat prin-
cipiul reciprocităţii şi Biserica
Ortodoxă Română să primească un
teren în Istanbul, în condiţii simi-
lare celor în care a fost acordat
terenul din Bucureşti pentru comu-
nitatea musulmană. “Încă din 2005,
Patriarhia Română a fost informată
de către autorităţi în legătură cu
construirea, în România, a unui
lăcaş de cult pentru comunitatea

musulmană. Patriarhia Română a
spus, încă de atunci, că nu are nimic
împotrivă pentru construirea
lăcaşului de cult, dar că trebuie re-
spectat principiul reciprocităţii, re-
spectiv să primească un teren în
Istanbul, în condiţii similare”, a spus
părintele Constantin Stoica. 

Purtătorul de cuvânt al
Patriarhiei Române a precizat că, în
prezent, există dialog între
autorităţile române şi cele turce
pentru obţinerea unui teren în Is-
tanbul. “Negocierile privind
atribuirea unui teren în Istanbul se
poartă între state, aşa cum s-a în-
tâmplat şi cu terenul din Bucureşti.
Pe terenul care va fi obţinut în Is-
tanbul se intenţionează construirea
unui centru de pelerinaj, cu o
capelă, pentru pelerinii care ajung
în Istanbul”, a mai spus părintele
Constantin Stoica. El a precizat că,

în anul 2004, Patriarhia Ecumenică
a dat în folosinţă Patriarhiei
Române o ctitorie a lui Constantin
Brâncoveanu, respectiv Biserica
Sfânta Muceniţă Parascheva, pen-
tru românii care locuiesc în Istan-
bul şi în zonele apropiate.

Muftiatul Cultului
Musulman din România a primit în
concesiune, pe o durată de 49 de
ani, un teren de 11.295 de metri
pătraţi situat pe bulevardul
Expoziţiei nr. 22-30, Sector 1, pen-
tru construcţia unei moschei, pro-
tocolul fiind semnat marţi. 

Terenul de peste 11.000
de metri pătraţi, de lângă Romexpo,
cu o valoare estimată la patru mil-
ioane de euro, pentru construirea
unei moschei cu o capacitate de
2.000 de persoane, a fost dat în con-
cesiune Muftiatului Cultului
Musulman la sfârşitul lunii mai,

prin hotărâre de Guvern. Singura
condiţie pe care a impus-o Guver-
nul a fost ca lucrările de construcţie
a moscheii să înceapă în trei ani.
Potrivit protocolului semnat de
Muftiatul Cultului Musulman şi
Secretariatul de Stat pentru Culte,
moscheea va avea, pe lângă clădirea
propriu-zisă a lăcaşului de cult, mai
multe anexe în care va funcţiona un
loc pentru spălări rituale, o casă
parohială, o bibliotecă şi un centru
de asistenţă socială. Muftiatul Cul-
tului Musulman este obligat să in-
formeze Secretariatul de Stat
pentru Culte, la fiecare trei luni, de-
spre stadiul lucrărilor şi sursele de
finanţare a lucrării. În ce priveşte
sursele de finanţare, muftiul Muu-
rat Iusuf a declarat că, cel mai prob-
abil, o parte din bani vor veni de la
Guvernul turc, iar o altă parte a
sumei va fi obţinută din donaţii.
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l O veste bună pentru bolnavii cu
pietre la rinichi! A fost inventat un
robot manevrat din vârful degetelor,
ca un tub care intră în organism pe
cale naturală şi distruge calculul ori-
cât de dur ar fi el. În doar 20 de mi-
nute, piatra ajunge praf pe care
pacientul îl poate elimina pe cale na-
turală în 24-48 de ore. Deşi interven-
ţia presupune anestezie generală,
pacientul vindecat poate pleca acasă.
După Franţa, Turcia şi Germania,
asemenea intervenţii se efectuează
acum cu succes deplin şi în România.

l Un sistem în care Guvernul
SUA a investit circa 20 de milioane
de dolari, începând din 2009, poate
fi garanţia aderării României la Spa-
ţiul Schengen. Este vorba despre
echipamentele necesare combaterii
traficului cu materiale radioactive şi
nucleare.
l Începând cu data încheierii mi-
siunii diplomatului Mihail Botorog,
deputatul PSD Mădălin Ştefan
Voicu a fost numit, prin Hotărâre de
Guvern, consul la Bonn – Republica
Federală a Germaniei.

Se zvoneşte prin ziare...
urmare din pagina 1

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

Patriarhia nu se opune construirii moscheii
din Bucureşti

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Azi la "Ceai" Denise şi Dj Gaby vor
să continue seria recitalurilor, pen-
tru că vara ne dedicăm cu toţii mai
mult timp muzicii, l-au invitat pe
renumitul interpret Florin Oşanu
care ne va interpreta două melodii
în primă audiţie.

”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.

la iZVOR de CÂnT Şi dOR
Vă invităm să vă prindeţi în hora
bucuriei şi a cântecului codrenesc
alături de  invitaţii de seamă ai emi-
siunii „La izvor de cânt și dor”. Mo-
deratorul şi realizatorul Marius
Chiş împreună cu distinși artişti vă
aşteaptă astăzi de la ora 20.45 pe
NORD VEST TV.
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De la un gest caritabil, la o adevărată campanie
8Pornind de la nişte pachete de Moş Nicolae duse unor orfani, doi careieni au pus pe picioare o asociaţie care
ajută în prezent circa 25 de familii nevoiaşe şi zeci de copii, bătrâni şi bolnavi

Doi careieni, Zoltan Lorincz şi
prietena sa Elisabeta
Keresztes, s-au decis în

toamna anului trecut să încerce să-i
ajute cumva pe concetăţenii lor cu
care soarta n-a fost prea generoasă.
Au dus cadouri de Moş Nicolae unor
copii orfani, apoi unei familii
nevoiaşe. Au lansat un apel pe
Facebook, care s-a bucurat de un
nesperat ecou în rândul careienilor. În
urma sprijinului neaşteptat de
generos, prin intermediul Asociaţiei
Împreună Egymasert Egyesulet
(ASIEE), în prezent au ajuns să ajute
zilnic în jur de 20-25 de familii sărace,
precum şi zeci de copii, bătrâni şi
bolnavi din municipiul Carei.

Primul gest caritabil
În toamna anului trecut,

careienii Zoltan Lorincz şi Elisabeta
Keresztes au început să se gândească la
modul cum i-ar putea ajuta pe careienii
cu situaţie materială precară. În scurt
timp le-a venit şi ideea. Din propriii lor
bani, au dus pachete de Moş Nicolae
orfanilor îngrijiţi de măicuţele piariste.
Mulţumiţi de bucuria creată
copilaşilor, în februarie au dus pachete
cu haine şi alimente unei familii sărace,
cu copii numeroşi. “Bucuria pe care am
observat-o pe feţele copiilor m-a
determinat să încerc să ajut cât mai
multe persoane nevoiaşe. Împreună cu
prietena mea, am decis să scoatem la
licitaţie toate obiectele personale de
care am considerat că nu mai avem
nevoie. Am strâns o sumă frumuşică de
bani, din care am cumpărat diverse
alimente, pe care le-am distribuit unor
familii nevoiaşe”, ne-a declarat Zoltan
Lorincz.

Apel cu succes 
nesperat

Zoltan şi Elisabeta au lansat
un apel pe Facebook, îndemnându-i pe
careieni să doneze concetăţenilor lor
mai săraci alimente, haine, mobilă, ar-
ticole electrice şi electronice de care nu
mai au nevoie. În luna februarie a aces-
tui an, cei doi careieni au înfiinţat
Asociaţia Împreună Egymasert Egye-
sulet (ASIEE). Obiectivul principal al
mişcării era ca o dată pe lună să doneze
alimente la câte o familie nevoiaşă.
Rezultatul apelului lansat pe Facebook
a fost peste aşteptări. “După nici două
săptămâni, datorită oamenilor de suflet
din Carei şi din localităţile limitrofe,
am avut mai mulţi saci cu haine.  După
alte două săptămâni au apărut donaţii
constând în aparate electronice şi elec-
trice, mobilă, covoare şi multe altele.
Au intrat donaţii din Germania şi
SUA”, ne-a declarat Zoltan.

O adevărată 
campanie

Cu sprijinul numeroşilor
careieni de bine, activitatea ASIEE a
luat o amploare la care Zoltan şi pri-
etena sa Elisabeta nu s-au aşteptat. “În
momentul de faţă ajutăm în jur de 20-
25 de familii. Ajutorarea cu mâncare şi
haine a devenit una zilnică. Am mobi-
lat mai multe case din donaţiile de
mobilă, am dus aparate electrice şi elec-
tronice familiilor sărace. Lunar ajutăm
cu scutece pentru adulţi şi copii unde
este cazul. Am rezolvat obţinerea
gratuită a medicamentelor pentru o
familie, ducem pacienţi la doctor, la
spital, chiar şi la Satu Mare sau Negreşti
dacă e cazul. Avem în atenţie mai multe
familii cu copii care suferă de diferite
handicapuri, pe care le ajutăm după
nevoi”, spune Zoltan Lorincz.

Activitate susţinută 
din donaţii

În urma amplorii pe care a
luat-o iniţiativa caritabilă a celor doi
careieni, ASIEE se ocupă cu aju-
torarea copiilor, bătrânilor, bolnav-
ilor, familiilor şi comunităţilor
nevoiaşe din municipiul Carei. Vol-
untarii asociaţiei, în frunte cu
Zoltan şi Elisabeta, au ajutat vârst-
nicii Centrului de Îngrijire şi
Asistenţă Alexandru, copiii de la
Centrul Lăcrimioara, cei îngrijiţi de
măicuţele piariste şi copiii de la
şcoala ajutătoare Stella Maris.  De
asemenea, ASIEE a organizat mai
multe evenimente  pentru aceştia,
toate din donaţii şi sponsorizări.
“Am organizat Ziua Copilului pe
motoare, Ziua Mamei la casa de
bătrâni, o excursie într-o tabără
pentru peste 40 de copii din
instituţiile enumerate anterior, or-
felinate sau provenind din familii
nevoiaşe”, ne-a explicat Zoltan.
“Totul a fost posibil cu sprijinul oa-

menilor de bine, atât din Carei, cât
şi din străinătate, care ne-au acordat
numeroase donaţii. Le mulţumim

tuturor celor care ne stau alături de
la începutul activităţii noastre cari-
tabile”, a încheiat Zoltan Lorincz.

SZASZ LORAND

CAMPANIE. Voluntarii ASIEE reuşesc să aducă un dram 
de bucurie careienilor cu care soarta nu a fost prea darnică
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Ziua Imnului, celebrată solemn la Satu Mare
8Manifestări dedicate acestei sărbători au fost organizate ieri și în Carei

Sătmărenii au sărbătorit solemn
Ziua Imnului Naţional al Ro-
mâniei, cu această ocazie fiind

organizate ieri manifestări în mai
multe locuri din judeţ. Autorităţile i-
au îndemnat pe sătmăreni să respecte
însemnele naţionale şi să fie mândri
când ascultă Imnul Naţional al Ro-
mâniei. 

Manifestările 
de la Satu Mare

La Satu Mare, evenimentele
organizate de Ziua Imnului s-au des-
fășurat încă de dimineaţă pe platoul
din Piaţa 25 Octombrie. După ce pre-
fectul Eugeniu Avram a trecut în re-
vistă Garda de Onoare, reprezentantul
Jandarmeriei, Camelia Lucuţ, a pre-
zentat importanţa acestei sărbători și
însemnătatea Imnului Naţional pen-
tru toţi românii.

În continuare, profesorul de
canto de la Liceul de Artă “Aurel
Popp”, Marius Boroș, a interpretat ma-
gistral Imnul “Deșteaptă-te Române”,
moment în care întreaga asistenţă și-a
pus mâna în dreptul inimii. Preotul
militar Cristian Silaghi a înălţat o ru-
găciune, iar directorul adjunct al Mu-
zeului Judeţean, Daniela Bâlu, a rostit

o alocuţiune cu privire la simbolistica
și istoria Imnului Naţional. Am putut
afla astfel că “Deșteaptă-te Române”

este cel de-al șaselea imn al României
și s-a cântat pentru prima dată în tim-
pul Revoluţiei din 1848. Sărbătoarea
de la Satu Mare s-a încheiat cu inter-
pretarea Imnului de Stat al României
de către toţi cei prezenţi la eveniment.

Patriotism insuflat 
de autorităţi

Prezenţi la eveniment, pre-
fectul Eugeniu Avram, președintele
Consiliului Judeţean, Adrian Ştef, și
vicepreședintele Mircea Govor au ară-
tat că însemnele naţionale trebuie res-
pectate de către toţi românii, care
trebuie să fie mândri de fiecare dată
când aud Imnul Naţional al României
“Deșteaptă-te Române”.

“Mă bucur că avem astfel de
manifestări în judeţul nostru care ne
ajută să nu uităm și să respectăm
însemnele naţionale, dar și pe cei care
s-au jertfit pe câmpurile de luptă. În-

semnele naţionale sunt mobilizatoare
pentru noi, românii, cu atât mai mult
Imnul Naţional, care se numește “Deș-
teaptă-te Române”. Românii și sătmă-
renii trebuie să fie mândri de Imnul
Naţional”, a arătat prefectul Avram.

“Fiecare zi ca aceasta ne
amintește că însemnele naţionale, dra-
pel, imn, stemă, trebuie respectate de
toţi românii. Consiliul Judeţean s-a
implicat activ în organizarea unor ast-
fel de manifestări și așteptăm de la săt-
măreni să respecte însemnele
naţionale, care trebuie să ajungă la
inima fiecărui român”, a spus și Adrian
Ştef.

“Este o zi deosebit de impor-
tantă pentru poporul nostru. În mo-
mentul în care pe catarg se înalţă
drapelul tricolor și se intonează imnul
de stat la concursurile internaţionale,
noi toţi trebuie să fim foarte mândri.
Imnul de Stat al României este simbo-
lul poporului român. De asemenea,

este deosebit și mobilizator”, a declarat
Mircea Govor. 

Ziua Imnului la Carei
Tot ieri, de la ora 10.00, pe

platoul din fața Monumentului
Ostașului Român din Carei a avut loc
un scurt moment solemn, organizat cu
ocazia Zilei Imnului Național al
României, de Direcția de Cultură a
Municipiului Carei. În deschiderea
manifestărilor, directorul  Direcției de
Cultură, Bogdan Georgescu, și refer-
entul Adrian Ştefănuți au evocat is-
toricul Imnului Național, iar preoți
din cadrul Parohiei Ortodoxe
Române din Carei au rostit o rugă-
ciune de binecuvântare a Zilei Imnu-
lui. 

La finalul momentului,
solista Roxana Şichet, acompaniată
la vioară de profesorul Vlad Pașca, a
interpretat Imnul Național al Româ-
niei, alături de cei prezenți.

FLORIN DURA

CEREMONIE. Ziua Imnului a fost sărbătorită cum se cuvine la Satu Mare

Cetatea Ardud va găzdui, în
perioada 1-9 august, cea de a doua
ediţie a Festivalului de Artă
Contemporană, eveniment organizat
de Muzeul de Artă Contemporană
DFEWA în colaborare cu Primăria
Oraşului Ardud şi Casa de Cultură
“Dr. Augustin Mircea”. La ediţia din
acest an vor participa 22 de artişti din
ţări precum Egipt, Muntenegru, Polo-
nia, Chile, Japonia, Ungaria, Thai-
landa, Albania şi, bineînţeles,
România. Curatorul festivalului va fi
Dorothea Fleiss. 

Expoziţia cu lucrările real-
izate la DFEWA Residency Ardud
Transilvania 2015 vor fi expuse între 8
şi 21 august în Muzeul de Artă
Contemporană DFEWA din Cetatea
ARDUD, expoziţie a cărui vernisaj va
avea loc în data de 8 august, de la ora
14.00. 

Cuplul Dorothea şi Tiberius
Fleiss au fondat în anii nouăzeci baza
rezidenţelor D. FLEISS & EAST

WEST ARTISTS, ideea de iniţiativă
privată de a reuni oamenii din toate
domeniile artei într-o platformă de
schimb cultural şi de a da posibilităţi
de dezvoltare a tinerilor studenţi pen-
tru a lucra, crea şi expune împreună.
Iniţiativa este azi activă şi recunoscută
mondial. De-a lungul anilor au partic-
ipat peste 1.000 de artişti şi studenţi
din 48 de ţări ale lumii la proiectele
DFEWA. În judeţul Satu Mare au
avut loc în anii trecuţi peste 20 de ast-
fel de proiecte în colaborare cu
Muzeul Judeţean Satu Mare şi cu
Muzeul de Artă Satu Mare, unde fa-
milia Fleiss a donat nenumărate opere
de artă de-a lungul anilor. Proiectele
DFEWA sunt acasă în mai multe ţări
ale lumii: New York-Statele Unite,
Stuttgart- Germania, Budapesta- Un-
garia, Totovo Selo- Serbia, Paraza-
Franţa, Qinhuangdao- China, Val-
paraiso- Chile enumerând doar câteva
din ele şi bineînţeles Ardud- România.

Florin Dura

Festivalul de Artă Contemporană
Ardud 2015

După ce a fost înnoită în
exterior și interior şi reorganizat şi
pictat Altarul, Biserica Ortodoxă
din satul Silvaş, Protopopiatul
Ortodox Carei, va fi sfinţită
duminică. Târnosirea va fi oficiată
de către Prea Sfinţitul Iustin
Sigheteanul, episcop vicar al
Maramureşului şi Sătmarului,
alături de un deosebit sobor de
preoţi, slujbă care va începe la ora 9,
urmată apoi de Sfânta Liturghie
Arhierească.

Protopopul de Carei, pr.
Marian Crainic, împreună cu paro-
hul locului, pr. Alexandru Cotuțiu,
precum şi curatorii bisericii, invită
pe fiii satului, pe credincioşii de
toate confesiunile din jur şi întreg
judeţul a fi părtaşi la acest moment
de simţire creştinească şi
românească.

Florin Dura

PS Iustin va sfinţi
duminică biserica
din Silvaş

Manifestări dedicate Imnului Naţional au fost organizate şi la Carei
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Cea mai mare captură de heroină din România
8Peste 330 de kilograme de heroină au fost descoperite în două TIR-uri, capturate marţi la Petea şi la Bistriţa

Peste 330 de kilograme de
heroină, cu o valoare de
piaţă de aproximativ 40 de

milioane de euro, au fost capturate
marţi, după ce două TIR-uri, care
transportau peleţi din rumeguş, au
fost oprite concomitent, unul la
Punctul de trecere a frontierei
Petea, din judeţul Satu Mare, iar al
doilea la Bistriţa.  În TIR-ul oprit
marţi, în jurul orei 11.00, în Vama
Petea se aflau în jur de 170 kilo-
grame. Drogurile confiscate la Satu
Mare au fost transportate marţi
seara la Bucureşti, cu ajutorul unui
elicopter.

Droguri de peste 
40 milioane euro

Procurorul şef al Direcţiei
de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Teror-
ism (DIICOT), Daniel Horod-
niceanu, a declarat că cele 333 de
kilograme de heroină reprezintă cea
mai mare captură de acest gen după
1990. 

În cele două TIR-uri a fost
găsită cantitatea totală de 333 de
kilograme de heroină, cu o puritate
de 60-65 la sută, cu o valoare totală
de opt milioane de euro, însă, odată
ajunsă pe piaţa neagră, împărţită în
doze şi vândută consumatorilor,
preţul stupefiantelor ar fi crescut de
cinci ori şi ar fi ajuns la o valoare
finală de aproximativ 40 de milioane
de euro. În mod obişnuit, puritatea
heroinei care ajunge la consumator
este de aproximativ 10-15%.

Directorul Direcţiei de
Combatere a Criminalităţii Organi-
zate din Poliţia Română, comisarul
şef Claudiu Cucu, a spus că gruparea
de traficanţi era monitorizată de

patru ani, drogurile proveneau din
Afganistan şi aveau ca destinaţie
Olanda de unde o parte era
exportată în alte ţări europene.

Operaţiunea a avut numele
de cod “Săgeata verde”, iar poliţiştii
şi procurorii DIICOT au colaborat
şi cu autorităţile din Turcia şi
Ucraina.

Reţeaua era coordo-
nată de un turc

Potrivit unor surse judi-
ciare, gruparea de traficanţi era
coordonată în România de
cetăţeanul turc Yigit Hakan, care era

sprijinit de doi conaţionali, Sincar
Husein şi Iokman Omer, şi de
românii George Solomon Săman şi
Liviu- Constantin Bîngă.

În perioada în care gru-
parea de traficanţi a fost
monitorizată, poliţiştii de la com-
baterea criminalităţii organizate au
constatat că aceştia aduceau
drogurile sub paravanul firmei de
transport Unitrafic SRL, cu sediul
în Râmnicu Vâlcea.

Prin intermediul firmei de
transport, traficanţii au făcut, din
2011, mai multe transporturi,
folosind o rută nouă, prin Caucaz,
acestea tranzitând între altele Tur-

cia, Rusia şi Ucraina. La un trans-
port, reprezentanţii firmei câştigau
1.000 de euro pentru fiecare kilo-
gram de heroină.

Drogurile erau ascunse în
rezervorul suplimentar al TIR-
urilor, după ce erau iniţial îmbibate
cu piper şi ardei iute, pentru a nu
putea fi detectate de câini. Într-un
rezervor încăpeau, conform
poliţiştilor, aproximativ 340 de pa-
chete, care cântăreau în jur de 500
de grame fiecare.

Anchetatorii au ridicat şi
au dus la audieri 11 persoane, patru
dintre acestea fiind ulterior
reţinute. Cei patru suspecţi, Sincar

Huseyin, Yigit Hakan, George-So-
lomon Săman şi Liviu-Constantin
Bîngă, au fost prezentaţi ieri
magistraţilor Tribunalului
Bucureşti, cu propunere de arestare
preventivă. Cu ocazia
perchezițiilor domiciliare efectuate
pe raza municipiului Râmnicu Vâl-
cea, au fost identificate și ridicate
două autoturisme de lux, mai
multe telefoane mobile, calcula-
toare, laptop-uri, precum şi suma
de 136.000 de euro, informează
DIICOT. 

Pentru anihilarea reţelei
de trafic de droguri au fost
angrenaţi peste o sută de poliţişti.

SZASZ LORAND

METODĂ. Drogurile erau îmbibate cu piper şi ardei iute pentru a nu putea fi detectate de câini

Poliţiştii din Hodod au
identificat în trafic, marţi, în jurul
prânzului, pe strada Felszeg din lo-
calitate,  un moped condus de
Zoltan S. În urma controlului efec-
tuat s-a stabilit că mopedul nu era
înregistrat, iar bărbatul care îl con-
ducea nu poseda permis de con-
ducere pentru nici o categorie de
autovehicul. În acest caz se
efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de conduc-
erea pe drumurile publice a unui
moped neînregistrat şi conducerea
pe drumurile publice a unui au-
tovehicul fără a poseda permis de
conducere.

Marţi dimineaţă,
poliţiştii Serviciului Rutier au
identificat în trafic, pe raza
localităţii Păulian, un autoturism
Dacia care era condus de Marius
P., în vârstă de 40 de ani.
Conducătorul auto a fost supus
testării cu aparatul etilotest, care a
indicat o concentraţie de 0,86
mg/l alcool pur în aerul expirat.
De asemenea, i-au fost recoltate
probe biologice de sânge în ved-
erea stabilirii cu exactitate a al-
coolemiei. Oamenii legii au
întocmit dosar penal pentru con-
ducere sub influenţa alcoolului.

Robert Marcus

Poliţiştii din Bixad, în co-
laborare cu cei din cadrul Serviciului
Investigaţii Criminale, marţi dimi-
neaţă l-au identificat şi l-au reţinut
pe Gheorghe P., de 25 de ani. Pe nu-
mele acestuia autorităţile franceze au
emis un mandat european de

arestare pentru comiterea
infracţiunii de tentativă la omor vol-
untar. Tânărul a fost reţinut pentru
24 de ore, urmând a fi prezentat
Curţii de Apel Oradea, fiind luate
măsurile legale în vederea extrădării.

Robert Marcus

Poliţiştii careieni au identi-
ficat o persoană bănuită de
comiterea unei infracţiuni de furt,
comisă în noaptea de sâmbătă spre
duminică. Duminică, în jurul
prânzului, poliţiştii au fost sesizaţi
de către un bărbat, în vârstă de 65 de
ani, din municipiul Carei, care
reclama faptul că în timpul nopţii,  o
persoană de sex masculin a pătruns
în locuinţa sa prin escaladarea unui
geam deschis, după ce a rupt plasa
contra insectelor, după care a sustras
bunuri, din locuinţă. Oamenii legii
l-au identificat ieri pe Ştefan S., de
30 de ani, care a pătruns în locuinţa
părţii vătămate, de unde a sustras un
ceas de mână şi un telefon mobil
marca Samsung, cauzând un preju-
diciu de 500 lei. Bunurile au fost re-
cuperate şi restituite părţii vătămate.
Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de
ore, urmând să fie prezentat Parche-
tului de pe lângă Judecătoria Carei,
cu propunere de arestare preventivă.
Cercetările continuă în cauză pentru
stabilirea întregii activităţi
infracţionale, întrucât bărbatul nu se
află la prima încălcare a legii.
Poliţiştii au întocmit dosar penal şi
se efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de furt califi-
cat.  

Poliţiştii Secţiei Petreşti au

fost sesizaţi marţi de către un local-
nic din Portiţa despre faptul că de pe
un teren situat în spatele locuinţei
sale i-a fost sustras porumb. Din
cercetările efectuate, a rezultat faptul
că un minor, în vârstă de 13 ani, ar fi
sustras ştiuleţi de porumb de pe pro-

prietatea reclamantului, cauzând un
prejudiciu de aproximativ 50 lei.
Prejudiciul a fost recuperat şi resti-
tuit păgubitului. În acest caz se
efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de furt.

Robert Marcus

Hoţi identificaţi de poliţişti Doi şoferi s-au ales cu dosare
penale   

Urmărit pentru tentativă de omor
în Franţa, reţinut de poliţişti
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Prefectura, asaltată cu probleme
de fond funciar
8Cele mai multe cazuri cu care sătmărenii se prezintă la audienţele prefectului au ca subiect
recuperarea terenurilor

Audienţele de la Prefectură, ţi-
nute de prefectul Eugeniu
Avram în fiecare zi de marţi,

sunt asaltate de sătmărenii care au
probleme de fond funciar. Titluri de
proprietate acordate greşit, după pă-
rerea petenţilor, terenuri sau proprie-
tăţi imobiliare date altcuiva, certuri
între fraţi pe terenuri, sunt doar câ-
teva dintre problemele de asemenea
natură care sunt dezbătute în fiecare
săptămână la audienţe. Interesant
este şi faptul că marea majoritate a
acestor nemulţumiri nu pot fi rezol-
vate de Prefectură, ci doar instanţele
de judecată au acest drept, însă săt-
mărenii îşi încearcă norocul sperând
că li se va face dreptate.

Titluri de proprietate
acordate greşit

Printre cele mai frecvente
probleme de fond funciar prezentate
la Prefectură sunt titlurile de proprie-
tate. Ori terenurile trecute pe titlurile
de proprietate sunt inexistente, ori nu
este trecut terenul existent. Spre exem-
plu, marţi, la audienţe s-a prezentat
Emil Toth, din Satu Mare, care pretin-
dea faptul că a moştenit de la părinţii
săi o suprafaţă de 3,24 hectare în co-
muna Păuleşti, dar a fost împroprietă-
rit doar cu 2,5 hectare, spunându-i-se
faptul că restul de circa 74 de ari nu
există. Petentul a recunoscut, însă, fap-
tul că nu poate face dovada scriptică
în privinţa terenului care nu a fost tre-
cut pe titlul de proprietate.

Prefectul Eugeniu Avram a
promis că vor fi făcute o serie de cer-
cetări pentru a se vedea care este situa-
ţia de fapt şi i se va comunica
petentului cele rezultate în urma an-
chetei.

Oşenii, fără 
acte doveditoare

Făcând referire la actele do-
veditoare, zona Oaşului este cea mai
deficitară în acest sens. Potrivit unui
inginer topograf din zonă, circa 90%
dintre cetăţenii din Ţara Oaşului nu
pot prezenta acte doveditoare de
proprietate a terenurilor agricole şi
pădurilor. 

Din acest motiv, cei care
vor să depună proiecte prin Progra-
mul Naţional de Dezvoltare Rurală,
finanţate din fonduri europene, riscă
să piardă puncte preţioase şi să nu le
fie acordate tocmai din acest motiv. 

O parte dintre aceste pro-
bleme sunt prezentate şi la audienţele

de la Prefectură, însă situaţia este
foarte greu de soluţionat. Nici juriştii
instituţiei nu găsesc posibilităţi legi-
slative de a rezolva aceste probleme.

Certuri între fraţi
O altă mare problemă de

fond funciar prezentată la audienţe
sunt certurile dintre fraţi. Aici pro-
blematica este ceva mai vastă. Ori
unul dintre fraţii moştenitori şi-a
trecut pe titlul său de proprietate
tot terenul, fără să-l împartă cu cei-
lalţi, ori a luat din terenul cuiva.

Un caz asemănător a fost
şi cel al lui Ioan Pop, din Sătmărel,
care-şi acuza unul dintre fraţi că a
trecut tot terenul moştenit de la

părinţii săi, fără să-l împartă cu cei-
lalţi trei fraţi. Şi în acest caz, pre-
fectul a dispus măsuri în sensul că
vor fi făcute cercetări pentru a se
arăta dacă împroprietărirea doar a
unuia dintre fraţi a fost sau nu le-
gală.

Interesant este faptul că
foarte multe dintre speţele de na-
tură funciară prezentate la audien-
ţele de la Prefectură pot fi rezolvate
doar în instanţă, acesta fiind şi mo-
tivul pentru care juriştii instituţiei
îi îndreaptă pe cetăţeni în acest
sens. Însă procesele costă, de multe
ori, mai mult decât contravaloarea
terenurilor, astfel că sătmărenii
speră ca Prefectura să le rezolve
problemele. 

fLOrin DurA

REALITATE. Prefectura este asaltată de sătmărenii care au probleme de fond funciar

Postul Adormirii
Maicii Domnului

Cu voia lui Dumnezeu ne
apropiem de binecuvântatul post al
praznicului ”Adormirii Maicii
Domnului”. Acest post înseamnă
mai mult decât a limita postul la
înfrânarea de la mâncare. Postul
este necesar şi folositor pentru în-
frânarea păcatului. De aceea, tre-
buie să aducem postul nostru ca o
jertfă lui Dumnezeu, să întărim
rugăciunea, să biruim patimile, să
ne împăcăm cu cei care ne-au
supărat, să ne abţinem de la răutate,
să-i vizităm pe cei în suferinţă, să
slujim lui Dumnezeu cugetând la
El, citind şi împărtăşindu-ne.

Acestea sunt armele care
lovesc răul şi faptele care aduc
milostivirea lui Dumnezeu. Biser-
ica noastră străbună ne-a învăţat
dintotdeauna aceste adevăruri
mântuitoare şi ne pune la
dispoziţie rânduielile sale, care au
fost ţinute cu sfinţenie de înaintaşii
noştri dreptmăritori.

Îndemnul nostru este să
nu uităm de aceste îndatoriri folos-
itoare pentru suflet şi să ne
pregătim duhovniceşte prin partic-
iparea noastră a tuturor, cler şi
credincioşi, în fiecare seară în toate
bisericile din Eparhia noastră, la
Paraclisul Maicii Domnului, să
sporim trăirea autentic creştină, iar
de marele praznic al ”Adormirii
Maicii Domnului” să ne îndreptăm
gândurile şi paşii spre sfintele noas-
tre mănăstiri pentru a arată şi a
dovedi cuvenita preacinstire Maicii
Domnului, Maica noastră a tu-
turor.

Biroul de presă al Episcopiei
Ortodoxe a Maramureşului şi

Sătmarului

Cea de-a opta ediție a
Festivalului AugustFest se va
defășura la Carei în perioada 2-9
august 2015. Timp de opt zile, în
fiecare seară, careienii și toți cei
care vor vizita orașul vor avea
ocazia să  se relaxeze și să se dis-
treze la evenimentele care vor avea
loc în cadrul Festivalului Agust-
fest, organizat de Direcția de
Cultură Carei, Centrul Cultural
Carei cu sprijinul Primăriei și al
Consiliului Local al Municipiului
Carei.

Pe toată durata festivalu-
lui au loc evenimente tematice, ast-
fel încât publicul de toate vârstele
și gusturile să poată avea parte de
cele mai  variate tipuri de specta-
cole sau activități, de la spectacole
de muzică ușoară, muzică retro,
muzică de fanfară, jazz, dixieland
și muzică de petrecere,
demonstrații de dans modern,
competiții sportive și expoziții de
artă fotografică.

Vă prezentăm programul
complet și locațiile de desfășurare:

Duminică, 2 August

Amfiteatru (lângă magazinul
Oțelul), ora 20.00 
Concert de Fanfară  Dirijor: Czier
Zsolt

Luni, 3 August
Parcul Dendrologic, ora 20.00 
Recital extraordinar Budapest
Ragtime Band ( Jazz&dixieland)

Marți, 4 August
Parcul Dendrologic, ora 17.00 
Dansuri țigănești
Parcul Dendrologic, ora 20.30
Recital extraordinar Petrică
Mureșan - cântece de voie bună

Miercuri, 5 August
Parcul Dendrologic, ora 20.00
Gala Dansului Careian - Participă:
Magic Dance(Centrul Cultural),
Club Dance (Clubul Elevilor) și
Lead & Follow

Joi, 6 August
Parcare Kaufland, ora 18.00
STRONG MAN Carei (VIII) -
concurs internațional de forță -  or-
ganizator: FitForce Carei(I)
Parcul Dendrologic, ora 20.30
Mini-recital al soliștilor și
formațiilor Castelanii ai Centrului
Cultural Carei (I)
Recital: FUEGO (București)

Vineri, 7 August

Amfiteatru (lângă magazinul
Oțelul), ora 18.00
STRONG MAN Carei (VIII) -

concurs internațional de forță -  or-
ganizator: FitForce Carei(II)      
Parcul Dendrologic, ora 20.30
Mini-recital al soliștilor și
formațiilor Castelanii ai Centrului
Cultural Carei (II)
Recital: Korda György és Balázs
Klári (Budapesta)

Sâmbătă, 8 August
Parcul Dendrologic, ora 20.30
Recital Ellie White (București)
Recital Deepcentral (București)

Duminică, 9 August
Castelul Károlyi, Sala de expoziții,
ora 12.30
Expoziție foto Murvai György
Amfiteatru (lângă magazinul
Oțelul), ora 19.00
Șezatoarea tradițională
românească prezentată de
Despărțământul ASTRA Carei,
Nepoții Iancului din Marna și
Asociația Colonia Moților din
Ianculești 
Parcul Dendrologic, ora 20.30
Concert CHARLIE
(Budapesta)În deschidere  Recital
Abrakazabra (Debrecen)

AugustFest, la ediţia a VIII-a la Carei
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Gabriel Oprea, delegat oficial de premierul
Victor Ponta să conducă Guvernul

Premierul Victor Ponta i-a
delegat vicepremierului
Gabriel Oprea atribuţiile

de conducere a Guvernului, în
perioada 29 iulie - 9 august, pre-
mierul plecând în concediu de
odihnă în acest interval de timp,
se arată în decizia publicată
miercuri în Monitorul Oficial.

Este vorba despre o de-
legare de atribuţii şi nu despre
un interimat, astfel încât Ga-
briel Oprea se poate ocupa de
activităţiile pe care le are Victor
Ponta la Palatul Victoria, însă
nu poate organiza şedinţele săp-
tămânale ale Executivului.
Prima şedinţă pe care o va sus-
ţine Ponta după întoarcerea din
concediu va avea loc pe 19 au-

gust.
De altfel, Ponta, la fie-

care concediu de odihnă pe care

l-a avut a uzat de această posibi-
litate de a delega atribuţiile
către vicepremierul României.

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

negociere directă
următoarele bunuri:

debitor SC Gabi Star SRL: vanzare globala: par-
desie kaki, rosii, sacouri femei polyester, uni-
forme copii, costume dame din 3 piese,
pantaloni, costume, fuste – la pretul cel mai
mare oferit. Sedinte de vanzare vor avea loc in fie-
care zi de vineri, ora 12:00;
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / indi-
viduala: piese si accesorii pentru autovehicule
(roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, dis-
curi ambreaj, cilindri, supape, tevi evacuare,
pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calcu-
lator 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, incalta-
minte, accesorii la cel mai mare pret oferit si spa-
tiu 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 ten-
cuiala si panouri rigips, inchideri din caramida,
acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din
tigla, tamplarie PVC cu geam termoizolant. Fin-
isaje: pardoseala pavata cu gresie, pereti finisati in
vopsea lavabila, fara crapaturi sau deteriorari viz-
ibile, instalatiile sanitare sunt in stare de func-
tionare. Instalatia de incalzire este formata din tevi
de cupru fara calorifere si central termica. Imo-
bilul 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
fiecare zi de vineri, ora 14:00.
debitor SC Casimoc SRL: camion marca Iveco
Trakker, an fabricatie 2008, cu numar de inma-
triculare MM-11-MOC, la pretul de 35.400 euro
+ TVA. Autocamionul prezinta defectiuni la ur-
matoarele 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 judiciar 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 bal-
coane. Pardoseala din hol si camere este pavata cu
parchet stejar, iar in baie si bucatarie este gresie si
faianta. Ferestrele sunt din PVC cu geam ter-
moizolant in bucatarie si in doua camere  si din
lemn simplu in cea de-a treia camera, usi interioare
panel. Instalatiile sanitare sunt in stare de func-
tionare, 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 saptamanal
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
lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea,
nr. 8, sc. A, ap. 7, jud. Satu Mare. Pentru partici-
parea 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 

angajează
conducători 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



8/ Joi, 30 iulie 2015mare publicitateGazeta de Nord-Vest

“DANIEL”-TERMOPANE
PROFILE SALAMANDER 100% FABRICATE 

IN GERMANIA, ACUM CU 30% REDUCERE.

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

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

Miante Instal
Construcţii drumuri şi poduri Pavaje şi borduri

Tel. 0740.177.647Reţele apă şi canalizare

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

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

8 Poziţionarea geografică accesibilă
8 Peste 1.200 locuri de cazare clasificate 
în hoteluri, moteluri şi pensiuni
8 Baze de tratament balnear

8 Apă termală cu proprietăţi terapeutice
certificate
8 Trei bazine cu apă termală şi o piscină 
cu apă rece

Apa termală din staţiunea 
Tăşnad este indicată pentru:

- reumatismale degenerative;

- reumatismale abarticulare;

- neurologice periferice cronice;

- ginecologice cronice (în afara
puseelor inflamatorii);

- afecţiuni posttraumatice;

- boli asociate: (boli profesionale,
endocrine, boli de metabolism).
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liGA A ii-A

Olimpia continuă în eşalonul secund
8Răgazul dat de FRF a expirat ieri

ieri  a  fost  data  limită  la  care
echipele  din  liga  a  ii-a  au
putut da un răspuns referitor

la  eşalonul  în  care  vor  continua
din sezonul viitor. Din partea FrF
a existat clemenţă, iar cei care nu
dispun de bani se puteau înscrie în
liga a iii-a.

În caz contrar, dacă echipa
se retrage în timpul sezonului
urmează să fie retrogradată în ligile
judeţene. FC Olimpia va evolua şi
de la toamnă în liga a ii-a, iar
preşedintele Dan Băbuţ a declarat că
toate restanţele financiare şi datori-
ile urmează să fie achitate.

Se cunoaşte faptul că multe
formaţii din fotbalul românesc
suferă din cauza lipsei banilor, iar de
acest lucru nu a scăpat nici Olimpia.
Dacă banii vor sosi în curtea
Olimpiei, iar Consiliul local va da
suma de bani propusă, echipa
sătmăreană va putea evolua fără

probleme în eşalonul doi. “Vin
banii“, au fost cuvintele
preşedintelui Olimpiei care a făcut
ieri o vizită la stadion pentru a se în-
tâlni cu jucătorii. Olimpia a jucat
aseară două partide amicale în Un-

garia, la Mateszalka şi Fehergyarmat.
În seria Vest a fost

repartizată Olimpia, la fel ca şi în se-
zonul trecut, de această dată 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, Chindia Târgovişte,
UTA Bătrâna Doamnă şi rivala
FCM Baia Mare.

Daniel Chiorean

lUPTe
În pregătire cu lotul naţional de cadeţi
8lenard Berei şi Marius Bulgăr de la CS-Cetate heracle vor participa la eu-
ropenele de cadeţi din Subotica

De miercuri, doi luptători
de la CS Satu Mare-Cetate hera-
cle Ardud se alătură lotului
naţional de cadeţi de la Bacău.
lenard Berei şi Marius Bulgăr se
vor pregăti în vederea participării
la Campionatul european din Ser-
bia. Acolo unde la Subotica, în pe-
rioada 4-9 august au loc întrecerile
europene la greco-romane şi lupte
libere.

Vice-campionul european
de anul trecut, lenard Berei revine
după o accidentare care l-a ţinut
departe de saltea. ieri a făcut un
control amănunţit la Tg. Mureş şi
până sâmbătă îl va avea alături pe
antrenorul său Tudor Barbul, care
este încrezător în şansele elevului
său.

Apoi, în perioada 25-30
august vor avea loc Campionatele
Mondiale de cadeţi la Sarajevo,
Bosnia-herţegovina, unde îl vom
avea din nou ca reprezentant pe

lenard Berei.
iar la Bacău, alături de cei

doi cadeţi de la clubul sătmărean
vor fi prezenţi şi alţi tineri, Andrei
Barbul sau Raul Zarzu, pentru

câteva antrenamente alături de
omologii lor mai mari. Delegaţia
este condusă de antrenorii Tudor
Barbul şi Claudiu Blaga.

Daniel C.

În vacanţa de vară,
Federaţia Română de Scrimă
organizează cantonamente pentru
copiii care practică acest sport, în
pitoreasca localitate Forban. Dacă
spadasinii de la CS Satu Mare au
fost prezenţi în perioada 20-27
iulie, alături de antrenorul lehel
Nagy, de luni, 3 august este rândul
floretiştilor să participe la stagiul de
pregătire din judeţul Prahova.

Poiana Frăsinetului şi zona
montană de acolo reprezintă un loc
perfect pentru o bună pregătire

fizică, dar şi relaxare. 
Antrenorii Dan Şuta şi Si-

mona Surducan se vor deplasa cu 10
sportivi, şapte fete şi trei băieţi, cu
vârste între 12 şi 15 ani. 

Astfel, Andreea Potor,
Klaudia Figus, Melissa Korossy,
Cristina Anderco, Diana Şuta,
Teodora Şofran, Teodora Turdean,
Tudor Surducan, enoch Gabor şi
Daniel Gabor vor intra de pe 3 şi
până pe 11 august în pregătiri la Ca-
bana Forban.

Dan C.

Chelsea și Barcelona
au făcut show în SUA!
Chelsea și Barcelona nu s-au
menajat la international Cham-
pions Cup și au făcut spectacol
pentru fanii din Statele Unite.
englezii s-au impus la penalty-
uri, scor 4-2 după ce la finalul
celor 90 de minute scorul a fost
2-2. Ocazii peste ocazii au fost
la cele două porți, însă Courtois
și Ter Stegen au ținut să arate
încă o dată că sunt printre cei
mai buni portari din lume.
Goalkeeperul Barcelonei nu a
mai avut ce face la execuția lui
eden hazard. Oscar putea duce
scorul la 2-0, însă execuția sa a
lovit bara. Barcelona a egalat
prin luis Suarez, care a avut o
execuție fabuloasă. Kurt Zouma
a făcut tot ce a putut pentru a
respinge mingea, fără succes
însă. 2-1 pentru Barcelona s-a
făcut după șutul excelent al lui
Sandro. Gary Cahill a readus
egalitatea pe tabelă după ce a
profitat de o gafă a lui Masip.
Meciul s-a decis la penalty-uri,
unde jucătorii lui Mourinho nu
au ratat (Falcao, Moses,
Ramires, Remy), în timp ce pen-
tru catalani au ratat halilovici și
Pique, iar iniesta și Ramirez au
înscris.

FlOReTă
CS Satu Mare în pregătiri 
la Cabana Forban
810 sportivi sătmăreni vor fi în cantonament 
din 3 şi până pe 11 august

JUNiORi RePUBliCANi
Olimpia şi LPS şi-au aflat
adversarii din Elită

În şedinţa Comitetului
executiv al FRF s-a aprobat şi
componenţa seriilor primului
sezon al juniorilor A şi B în elită.
Acest nou format practic adună
spuma echipelor de juniori care
sezonul trecut au terminat pe
podium, iar Satu Mare este
printre puţinele judeţe care are
reprezentanţi la ambele categorii
de vârstă.

la juniori A, în elită ne
va reprezenta FC Olimpia, unde
antrenor va fi Mircea Bolba. Ast-
fel, pe lângă Olimpia, nume im-
portante ale fotbalului românesc
se regăsesc în seria B: Pandurii
Tg. Jiu, CSU Craiova, CSM Rm.
Vâlcea, Poli Timişoara, lPS
Bihor, U Cluj, Viitorul Mihai
Georgescu, Viitorul Ungheni,
FC Braşov şi Gaz Metan Mediaş.

iar la juniorii B, Satu
Mare va fi reprezentat de lPS.
Dacian Nastai a fost cel care a

dus echipa în top sezonul trecut,
dar acum pe bancă va sta colegul
său Dorel Ziman. lPS va face
parte din seria B alături de CSU
Craiova, Şc. de Fotbal Gică
Popescu, Pandurii Tg. Jiu, Poli
Timişoara, CS Metalul Reşiţa,
lPS Bihor, FC Ardealul, U Cluj,
FC Braşov, Gaz Metan Mediaş,
interstar Sibiu, Centrul de
excelenţă Timişoara, Centrul de
excelenţă Tg. Mureş.

Campionatul de elită
urmează să debuteze pe 29 au-
gust. 

iar cea de-a doua
competiţie fotbalisticăm după
valoare, a juniorilor republicani,
Regular se pregăteşte de aseme-
nea să îşi afle componenţa seri-
ilor. Joi este ultima zi de înscrieri,
iar în funcţie de numărul
echipelor, vor fi împărţite în şase
sau opt serii.

Dani C.

BeACh-VOlei
Din nou pe nisip
8Beata Vaida şi Adriana Matei concurează la C.N. de junioare

De joi şi până sâmbătă
baza sportivă de la Timişoara
găzduieşte Campionatele
Naţionale de volei pe plajă ju-
nioare. Acolo unde, printre
echipele participante se
numără şi cea a CSM-ului.
Adriana Matei şi Beata Vaida se
vor lupta pentru o nouă
medalie, după parcursul bun de
până acum.

Proaspetele vice-cam-
pioane balcanice U 20 şi
câştigătoarele Sibiu Sand,
elevele lui Adrian Pricop vor să
cucerească o nouă medalie la
Timişoara. 

D. Chiorean

         i
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EUROPA LEAGUE

ASA şi Astra se bat în turul trei

Două echipe româneşti
ne reprezintă mai de-
parte în liga europa.

aSa Tg. Mureş şi astra Giurgiu
vor juca în această seară în turul
trei al competiţiei europene.
Dacă astra a trecut în turul
precedent de scoţienii de la in-
verness, vice-campioana intră
abia acum în luptă. 

ASA are o misiune grea
în faţa locului cinci din League 1
sezonul trecut, Saint Etienne. Ad-
versara din Franţa are prima şansă
la calificare mai ales că mureşenii
se confruntă cu probleme finan-
ciare. Însă deocamdată este lid-
erul Ligii 1 şi de ce nu, poate
furniza surpriza. Partida care în-
cepe la ora 21.00 şi este transmisă
în direct de Digisport 1 va fi
oficiată de o brigadă de arbitri
din Olanda, avându-l la centru pe
Pol van Boekel.

Van Boekel va fi ajutat de
asistenţii Davie Goossens şi
Charles Schaap, arbitru de
rezervă fiind desemnat Richard
Liesveld. 

Marius Şumudică,
antrenorul echipei Astra, și-a
avertizat jucătorii în privința
meciului cu West Ham, din turul
al treilea preliminar al Ligii Eu-

ropa. Partida se va juca joi, la
Londra, de la ora 21.45.
Sper să recuperăm jucătorii şi la
meciul cu West Ham să avem cât
de cât prospeţime fizică, pentru
că este o echipa care poate să îţi
dea cu terenul în cap.

Atât timp cât valoarea
lotului este de 140 şi ceva de mil-
ioane de lire sterline, va daţi

seama ce fel de jucători au.
35.000 de spectatori, cei mai fa-
natici din Anglia, deci va fi greu.
Dar noi ne ducem să muncim, să
alergăm pentru fiecare minge, să
încercăm să ne dăm viaţă, la figu-
rat, pentru o prestaţie cât mai
bună", a spus Marius Şumudică.

Partida West Ham
United - Astra Giurgiu, din

prima manşă a turului trei pre-
liminar al Ligii Europa, se va
dispută de la ora 21.45 şi va fi
condusă de o brigadă de arbitri
din Elveţia, avându-l la centru pe
Adrien Jaccottet. Jaccottet va fi
ajutat de asistenţii Raffael Zeder
şi Johannes Vogel, arbitru de
rezervă fiind desemnat Alain
Bieri.

Daniel Chiorean

LIGA 1
8.600 de bilete pentru dinamovişti
în derby-ul cu Steaua

Suporterii dinamovişti vor
avea la dispoziţie 8.600 de bilete pen-
tru derby-ul cu FC Steaua, din de-
plasare, din cadrul etapei a V-a a Ligii
I, pe care le pot procura de la casele de
la stadionul din Şoseaua Ştefan cel
Mare.

Preţul biletelor puse la
dispoziţie pentru fanii dinamovişti
este de 25 de lei, în pachet fiind inclus

şi un DVD cu un film cu o
retrospectivă a coregrafiilor făcute de
galeria echipei Dinamo, intitulat "De
la alb-negru la 3D".

Programul caselor de bilete
de la stadionul Dinamo este de luni
până sâmbătă, între orele 10.00-20.00
şi duminică, între orele 10.00-16.00.

În zilele de joi, vineri şi
sâmbătă, de la ora 17.00, suporterii

care îşi vor procura bilete pentru
derby-ul cu Steaua vor avea posibili-
tatea să le cumpere direct de la
jucătorii dinamovişti desemnaţi de
club pentru această acţiune.

Data şi ora la care se va dis-
puta derby-ul Steaua - Dinamo, din
cadrul etapei a V-a a Ligii I, pe Arena
Naţională, nu au fost încă stabilite de
către Liga Profesionistă de Fotbal.

FOTBAL JUDEțEAN
AJF-ul vrea o filială și la Carei

La Adunarea Generală a
AJF-ului de sâmbătă s-a avansat
ideea ca forul județean să-și
deschidă pe viitor o filială și în mu-
nicipiul Carei.

Președintele AJF Satu
Mare, Ștefan Szilagyi a recunoscut
că ideea nu e nouă și că a purtat deja
discuții cu oficialitățile pentru a de-
schide un punct de lucru și la Carei.

Ideea a fost primită foarte
bine de delegații cluburilor afiliate
mai ales că din cele 55 de echipe
care activează în cele trei ligi din
județ, 23 sunt din jurul Careiului.
Nu ar fi o noutate, ne aducem am-
inte că pe vremuri, mai ales la nivel
de comisie județeană de arbitri
funcționau cu succes filiale în județ
la Carei, Tășnad și Negrești Oaș. Cu
siguranță că și acum lucrurile s-ar
simplifica dacă o parte din activitate
s-ar transfera la... Carei!

”S-ar reduce o mare parte
a cheltuielilor cu transportul la Satu
Mare și nu am mai pierde atâta timp

pentru un formular sau o viză”, a
spus un oficial al unei echipe din
zona Careiului. În completare și
președintele celor de la Luceafărul
Decebal, Ioan Răcșan a solicitat ca
pe viitor pe site-ul AJF-ului să fie
postate toate formularele de care
cluburile au nevoie. ”S-ar simplifica
multe dacă am putea lucra online.
Nu să ne deplasăm pentru orice
cerere depusă”, a punctat oficialul
vicecampioanei din elită.

Președintele AJF-ului,

Ștefan Szilagyi speră ca în scurt
timp să rezolve aceste mici prob-
leme.

Acesta caută soluții pentru
a deschide filiala din Carei dar și un
informatician tânăr și iubitor de
fotbal pe care să-l coopteze în
echipa de la AJF, la secretariat.

De asemenea vor apărea și
câteva modificări de... imagine la
AJF, amânunte urmând să primim
la finalul lunii viitoare.

Cristian Stan

Platini candidează 
la şefia FIFA
Michel Platini, actualul presed-
inte al UEFA, si-a anuntat can-
didatura pentru functia de
presedinte al FIFA. Alegerile
sunt programate in luna febru-
arie a anului 2016, iar Platini
este creditat cu cele mai mari
sanse pentru inlocuirea lui Sepp
Blatter. În varsta de 60 ani, Pla-
tini se bucura de sustinerea
reprezentantilor celor patru
mari confederatii continentale.
Candidaturile pentru alegerile
din 26 februarie trebuie depuse
pana la 26 octombrie anul
acesta. Ca jucator, Platini a obt-
inut de trei ori Balonul de Aur,
Cupa Campionilor Europeni,
Cupa Cupelor si Supercupa Eu-
ropei, toate alaturi de Juventus
Torino.

a început UN NOU SEZON!
HAI CU PRIETENII SĂ VEDEM

MegaNet & Terasa MegaMegaNet & Terasa Mega

Str. Păuleşti, nr. 11. Rezervări la telefon: 0741.775.253

Distracţie!

LIGA 1 LA FOTBAL!

Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la MEGAfotbal!
Seri de neuitat!

Sezonul 2015-2016



SOCIETĂŢI

l Consiliul de administratie al SC Sam-
libris SA , in conformitate cu art.113 din
Legea 31/1990, se convoaca Adunarea Ge-
nerala Extraordinara a actionarilor pentru
data de 02.09.2015 la ora 15 la sediul socie-
tatii in loc.Satu Mare, str.Ioan Slavici, nr.13
cu urmatoarea ordine de zi:
1.Aprobarea reevaluarii activelor in vederea
divizarii totale a societatii
2.Aprobarea Proiectului de divizare totala
a societatii si fuziunii prin absortie de catre
SC Piscicola SA, respectiv SC Arhiva SM
SRL
3.Diverse
Data de referinta pentru dreptul de vot
15.08.2015
In cazul neindeplinirii conditiilor statutare
si legale privind cvorumul de prezenta, se-
dinta se reprogrameaza pentru data de
03.09.2015 in acelasi loc, la aceeasi ora si
aceeasi ordine de zi. Informatii la telefon
0261.714.601
l Consiliul de administratie al SC Pis-
cicola SA , in conformitate cu art.113 din
Legea 31/1990, se convoaca Adunarea Ge-
nerala Extraordinara a actionarilor pentru
data de 02.09.2015 la ora 16 la sediul socie-
tatii in loc.Satu Mare, str.Ioan Slavici, nr.13
cu urmatoarea ordine de zi:
1 Aprobarea Proiectului de fuziune prin ab-
sortie a unei parti din patrimoniul SC Sam-
libris SA
2.Aprobarea majorarii capitalului social cu
suma de 2.500.000 lei prin emiterea de noi
actiuni.
3.Diverse
Data de referinta pentru dreptul de vot
15.08.2015
In cazul neindeplinirii conditiilor statutare
si legale privind cvorumul de prezenta, se-
dinta se reprogrameaza pentru data de
03.09.2015 in acelasi loc, la aceeasi ora si
aceeasi ordine de zi. Informatii la telefon
0261.714.601

OFERTE DE SERVICIU 

l SC Top Market angajeaza gestionar,
manipulant, sofer categoria C cu atestat in
transport marfa. Inf la telefon
0734.880.879, CV simina.costin@topmar-
ket.ro
l Caut menajera 3 zile pe saptamana,
pensionara. 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 postu-
lui 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 condi-
tionat
-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
calitate in Romania. Va rugam sa ne trans-
miteti CV-urile Dvs la adresa de mail: new-
quality@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 po-
sibil cu cazare Tel : 0753.825.165 

MATRIMONIALE

l Pensionara, caut domn pentru relatie
serioasa. 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
partener de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară
fără obligaţii până la 43 ani, pentru priete-
nie, căsătorie. 0747-832325.

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport ieftin nisip, balastru, diverse
cu auto 3.5 tone. Telefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de
saptamana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele:
balastru, pietriş, moloz, pământ pentru gră-
dină şi gazon, lemne pentru foc, mutări mo-
bilier, 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. Te-
lefon (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,
majorate 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,
curăţire unitate, instalare programe office
etc. La nevoie-deplasare la domiciliu. Tele-
fon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full Europa, com-
patibil cu toate aparatele cu harta pentru
maşină mică, camion. Telefon 0740-
774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la
preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule de
săpun, fotografii magnetice. Telefon  0743-
612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avan-
tajoase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar şi la domiciliul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet
clasic + parchet laminat cu maşină aspira-
tor. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  perso-
nalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eve-
nimente speciale. Editare video, montaj
video, transpunere casete VHS, miniDV,
Hi8 pe DVD. Experienţă mare în domeniu
la cele mai mici preţuri!!! Telefon 0745-
210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D.
Profesionalism, preţ avantajos. Maşini ul-
timul tip. Telefoane  0744-238243, 0361-
421142, 0744-590033, 0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade,
copertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domici-
liul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în in-
stalaţii sanitare şi gaze naturale la preţuri
avantajoase. Proiecte, montări şi service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim
filmări şi fotografii pentru nunţi, botezuri
şi alte evenimente, cu aparatură profesio-
nală. Avem experienţă în domeniu, la cele
mai mici preţuri. Telefon: 0744-804981. 

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
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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.

Vand teren intravilant 20 de ari in Viile
Satu Mare ingradit cu gard viu, cu drum
de acces pietruit cu posibilitati de racor-
dare apa si curent in zona linistita. Merita
vazut la un pret foarte bun. 0753.137.060  
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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 pro-
cesare a legumelor si fructelor. Tel
0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intra-
vilan 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 Ca-
reiului 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada
Victoriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are
apa-canalizare, curent electric, foisor, wc,
magazie pentru unelte si parcare betonata.
0725915007
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intra-
vilan, zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o casa
mica de vacanta. Terenul are 25m front.
Pret 18.000 euro negociabil. 0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24 ari,
parcelabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m de la dru-
mul principal, 5.500 euro, negociabil. Tele-
fon: 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 bucata-
rie,baie marita.Pret 13.000 euro.Tel :
0753.674.387  
l Vand Garsoniera pe strada arinului.
7000 euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, ter-
mopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon
0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort
sporit, casuta alcatuita din camera bucatarie
baie (apa, curent) situata langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere Micro 17,
aranjat, gol, imediat ocupabil, Belsugului,
et.4, cu acoperis. Tel 0740.634.814
l Vând apartament 2 camere, Micro 15
str. Oituz, preţ 19.500 euro.Tel.
0720.031.047  
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai,
et.4, acoperis, pus la punct.Pret 18.000
euro. tel 0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15,
et.2, semidecomandat, suprafata 50MP,
pret  18.000 euro. tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere, central,
25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
langa Profi, semidecomandat, parter, bal-
con inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in
apropiere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro ne-
gociabil. 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, Solidari-
tăţii (beton), 48 mp, etaj III, 18.000 euro.
0788-728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000
euro. Telefon 0743-088003.

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

APARTAMENTE 3 CAMERE

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

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3, 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 tele-
fon 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 cen-
tral, bună si pentru constructie.
0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost 60.000
euro, negociabil. Tel 0745416027,
0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna 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 propri-
etate 41.500 euro negociabil. Tel
0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie uti-
late,curte si gradina cu vie si pomi fructiferi
.Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie, bu-
cătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari
teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren
extravilan, aşezat la capătul străzii Odo-
bescu. Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-
346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utili-
tăţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren cu
două solarii - 900 mp, acoperit. Telefon
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
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV,
luxos. Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in
Carei. Telefon: 0746335117, 0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere,
etajul I. Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et
IV, renovat complet, mute dotari in Carei,
17.600 euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+ gaz+ baie in Carei. Telefon:
0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10
ari teren in Carei, 24.000 euro, neg. Tele-
fon: 0746476885
l Vand apartament 2 camere decoman-
date, 37 mp, et. IV, renovat complet cu
multe inbunatatiri, 17.600 euro. Telefon:
0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro.  0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial
în Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară
în Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coa-
fură cu toate dotările în Carei, zonă circu-
lată. Telefon: 0746476885.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi
comerciale, cabinete medicale etc. în cen-
trul vechi al Careiului. Telefon: 0744-
131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, par-
ter, 2 camere, 2 băi, semidecomandat, con-
fort 1, suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000 euro.
Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie,
şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă,
încălzire centrală, 35 ari de teren, situată în
Carei, pe str. Spicului nr. 7. Preţ 85.000 de
euro, negociabil. Informaţii la telefon 0745-
890548, zilnic, între orele 10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în Carei,
zonă ultracentrală, în Cartierul “Eliberării”,
etajul III, nedecomandat - stare foarte
bună. Dotări: un boiler, 2 convectoare, piv-
niţă. Relaţii la telefon: 0742-312968.

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



IMOBILIARE ALTE LOCALITĂţI

l Vand casa in Lipau,35 ari,sosea asfal-
tata,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.
Pretul mai ieftin cu 30-40%. Tel
0261.871.558
l Vand teren aproape de Satu Mare, pret
negociabil. Tel 0770912484, 0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra
nr.312,aproximativ 9 ari total.tel
0748.657.306  
l Vand teren intravilant in Vetis 4900mp
pe strada Satmarel 300m stanga de la drumul
Careiului 14500 euro neg.Tel: 0751.750.481
l Vand loc de casa in Viile Satu Mare. Tel
0753809700
l Vand loc casa in Halmeu, 28 de arii cu
1000 euro aria. 0742481793
l Vand casa in Ungaria  Csenger cu 3 ca-
mere ,bucatarie,living,baie,spait,2 garaje
toate utilitatiile in casa,anexe gospodaresti
plus inca o cladire cu 3 incaperi pentru ate-
lier,15 ari teren.Tel: 0740.317.642 
l De vanzare casa in centrul comunei Apa
cu 3 camere,utilitati si 16 ari de teren Urgent
pret 15.000 euro negociabil.  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.Telefon
0744.897.711 
l Vand Renault Megan Cabrio
2004,benzina motor 2L,Pret 3700 euro
Tel: 0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bascu-
labila,din 1999 in stare foarte buna. Tel :
0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro
4.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
perfect. pret 1000 de lei. 0746402913
l Vand aragaz si covoare. tel
0745390764
l Vand fan varsat.Tel : 0261.870.918 
l Vand aparat foto Nikon D90, Nikon
D60, camera video profesionala Panasonic
AG-AC 8, Panasonic MDH1, lampi, acu-
mulatori, blituri, obiectve. Tel.0755785175
l Vand patut si carucior pentru  copii.Tel
0744.755.791
l Vand X-Box 360. Tel. 0743894567
l Vand tigla veche. Tel. 0745039506
l Vand urgent mobila veche furnir nuc
3000 lei neg; covor persan 200 lei; soba
electrica cu cuptor 200 lei si 2 buc tablou
Gobler 50lei/buc.Tel 0733.729.997 
l Vand mobila pt camera de zi. Pret bun
Tel : 0752.933.951  
l Vând tabletă nouă. 400 lei negociabil.
0742-987140.
l Vand brichete lemn 0,40 lei/kg, Carei.
Telefon. 0740605216
l Vand convector cu horn.Tel.
0747.674.942  
l Vand rumegus pentru afumatorie din
esenta tare pret 15 lei/sac.Tel.
0744.927.132
l De vânzare mobilă import Germania,
sufragerii, bucatării, mese, scaune preţ avan-
tajos. Tel.  0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vând  frigder Arctic şi congelator. Tel:
0745.390.769 şi 0745.390.764  
l Vând frigider mijlociu. Tel:
0361.805.409 sau 0748.922.050 
l Vand calorifere din otel aproape noi.
Tel: 0748.789.890 
l Vand carucior de copii, nou si gard de
trestie. 0740079656

VÂNZĂRI ANIMALE

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

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, Internatio-
nal, coase, discuri, agricole noi, prese balo-
tat, semanatori, anvelope tractor, cabine
tractor. Tel: 0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare
International, Fiat, Case, putere 50 CP-125
CP, coase, semanatori, preturi 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
Botizului, Tel 0744200271 sau
0754761466
l Inchiriez salon de infrumusetare com-
plet dotat pentru coafura+frizerie, cosme-
tica, manichiura, pedichiura, masaj, solar,
situat in Piata Titulescu- Satu Mare. Tel.
0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet
utilat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l 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.Careiului, 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).
Telefon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei
persoane singure. Str. Ioan Slavici 73. Tele-
fon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-
605963.
l Dau în chirie autoturisme, la preţuri
rezonabile. Telefon non stop 0743-450946.
l Ofer chirie pentru o persoană. 0749-
925538.

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr maşini pentru programul
rabla, asigur radierea maşinii, rog seriozi-
tate. Tel. 0740968675
l Cumpăr mobilă lucioasă cu flori sau
ornamente Tel.: 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit.
Telefon: 0744-107564, 0770-459489.
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Vand rulota 7m dotata cu toate utili-
tatile, pret 6000 euro negociabil.
0722612033

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

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

Vând aparat foto OLYMPUS (licenţă),
nefolosit - 200 lei. Telefon 0742-502958
sau 0261-712441 (după ora 18).

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

APARTAMENTE; TERENURI; DIVERSE.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193 sau

www.insolventasm.ro

Case :
Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc.
Viile Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 50.000
euro, 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.

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

Vând Opel Astra Caravan 
combi din 95, 1.6 benzină, 

înmatriculat. Preţ 500 euro.
0742.964.968  

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.
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06:50 – ENERGYsport  
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:00 – Program pentru copii,
Cartea Cărților, ep. 7
09:30 – Marile Oraşe, ep.: „New
Delhi”
10:00 – Teleshopping
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Film documentar: „I.
Bunzau – Călătoria unui pelerin”  
14:00 – Şedinţa Consiliului Local
Satu Mare (direct)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)
17:00 – Avocat TV 

18:00 – Ora Adevărului (direct)
19:10 – Şedinţa Consiliului Local
Satu Mare (reluare)
20:00 – Știri NV TV
20:45 – La izvor de cânt și dor
22:00 – Puterea Exemplului (reluare)
23:00 – Știri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere 
00:00 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)
01:30 – Box Ooffice
02:00 – Ca-ntre fete! (reluare)
03:00 – Film artistic: “Cartea lui
Rut”
04:30 – Box Office
05:00 – Cu cărțile pe masă  (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 Nemuritorii:
Războiul zeilor(12)  23:00 Ştirile
Pro Tv 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)
Comunicaţi excelent cu

cei din jur. Dacă vi se propune o
afacere sau o colaborare, ar fi
bine să acceptaţi. Puteţi cîştiga
bine. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Sînteţi bine dispus şi
atrageţi cu uşurinţă simpatia
celor din jur. S-ar putea chiar să
fiţi iniţiatorul unei excursii sau
a unei petreceri. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Faceţi cunoştinţă cu o
persoană cu care vă veţi asocia
într-o afacere. Partenerul de
viaţă se bucură că îi daţi veşti
bune. 
RAC (22.06 - 22.07)

Aveţi succes în afaceri şi
reuşiţi să cîştigaţi o sumă fru-
moasă. Mai mult, după-amiază
vi se propune o colaborare. Dacă
trebuie să călătoriţi, puteţi fi op-
timist. 
LEU (23.07 - 22.08)

Reuşiţi să faceţi rost de
bani pentru a rezolva o pro-
blemă a partenerului de viaţă.
Vă recomandăm să nu vă pier-
deţi răbdarea şi să vă abţineţi de
la speculaţii. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Sînteţi stresat de o pro-
blemă de afaceri. Va trebui să
alergaţi în stînga şi-n dreapta ca
să o rezolvaţi, dar eforturile vă
vor fi rasplatite.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Deşi nu prea vă mai ră-
mîne timp liber, ambiţia de a
termina ce aţi început nu poate
să vă aducă decît cîştiguri. To-
tuşi, ar fi bine să vă organizaţi în
aşa fel încît să nu neglijaţi nici
familia.
SCORPION (23.10 - 21.11)

După o perioadă nefa-
vorabilă pe plan social şi senti-
mental, situaţia se schimbă
complet. Bucuraţi-vă şi nu vă
mai puneţi atîtea întrebari! 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Aveţi şanse maxime să
obţineţi mici cîştiguri care vă re-
dresează bugetul. Puteţi să vă
gîndiţi la viitor şi chiar să faceţi
investiţii pe termen lung. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Începeţi o lucrare im-
portantă, de pe urma căreia pu-
teţi cîştiga bine. Ca să aveţi mai
multe şanse, vă sfătuim să vă
temperaţi spiritul critic. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Aveţi o zi bună la capi-
tolul comunicare şi puteţi
merge liniştit la diferite trata-
tive, la întîlniri cu persoane im-
portante sau în călătorii de
afaceri. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Problemele financiare
nu vă dau pace, dar reuşiţi să vă
păstraţi optimismul şi sînteţi
departe de a vă da bătut. Pe plan
social, aveţi satisfacţii neaştep-
tate. 

HOROSCOP

Ora 21.30 - Nemuritorii: 
Războiul zeilor

….CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ
ing.Mihalca Ioan Marcu , având sediul în municipiul Satu Mare str.Petru Bran
nr.8/2, tel/fax:0261717809 ; mob.0745429132 sau 0770493084, E-mail:mar-
cuics@yahoo.com  în calitate de lichidator judiciar anunţă licitaţie publică  prin pro-
cedura insolvenţei bunurile următoarelor falite:
CONSUMCOOP Carei – societate coopertivă – magazin mixt sătesc localitatea
Ady Endre jud.Satu Mare com.Căuaş jud.Satu Mare 22.400 lei; magazin mixt sătesc
localitatea Ghilvaci sat com. Moftinul Mare 26.100 lei   ; magazin mixt sătesc locali-
tatea Hotoan com.Căuaş 23.000 lei  ;  magazin mixt sătesc localitatea Ghenci
com.Căuaş  jud.Satu Mare 29.550 lei  Clădire sediu societate situat în Carei str.1 De-
cembrie nr.21- 288100 lei .;
Bunuri din dotarea brourilor: mese de birou; scaune; dulapuri, maşini de cusut in-
dustriale ;- toate bunurile pot fi văzute la adresa cooperativei în municipiul Carei str.
1 decembrie 1918 nr.21.
SC MEGA ANTIC S.R.L. Carei – Depozit materiale localizat în Carei str.Calea
Armatei Române F.N. Su.Construită . 388 m.p. cu teren 649 m.p.preţul de 223.695
lei  ;
- SC TEXTIL GROUP 2000 SRL , construcţii şi hale industriale în suprafaţă-
desfăşurată de 19.403 m.p.  situate în municipiul Bistriţa str.Industriilor nr.1
jud.Bistriţa Năsăud localizate la adresa mai sus menţionată pe un teren în supra-
faţă de 24.802 m.p.; mobilier de birou, mese, sacune dulapuri , fişete; auxiliare

accesorii şi coloranţi din domeniul vopsirii firelor ; alte bunuri şi auxiliare ; că-
rucioare; filtre de aer ; ventilatoare ; şi alte bunuri .Lista şi bunurile supuse vân-
zării pot fi consultată  la adresa menţionată din municipiul Bistriţa – persoană
de contact Gâtej Măriuţa tel:0745140975 ;- preţ de pornire în licitaţie
16.590.210 lei
Spaţiul construit se închiriază în totalitate sau în parte , la ora actuală există
hale construite din care cea mai mare are 5.000 m.p. – Taxa de chirie este nego-
ciabilă şi pleacă de la 1 EURO/m.psuprafaţă utilă.;
S.C. WIMOB S.A. Tăşnad str.Santăului nr.4, utilaje  şi mijloacre fixe din industria
mobilei- freze,fierăstraie de diferite tipuri : ventiltoare valoare totlă 64.908 lei ;;
obiecte de inventar- capsatoare pentru tapiţerie pe bază de aer comprimat . maşină de
legat bandă11.636,12 lei ;produse finite , mese de birou şi alte mobiliere pentru
birou64.908 lei , bunuri din domeniul instalaţiilor , boiler, accesorii de baie, ; produse
finite – scaune flander ;scaune Wimob GENF CIREŞ ; - mese tip : T14 Havana ;
Oaris nuc ; Katro natur ; extensibilă ; Europa P43 ; Cafea 50020 ; A71 Fag  Natur ; A
71 rame ; şi alte tipuri ; feronerii din domeniul industriei mobilei ; materiale auxiliare
din acelaşi domeniu ;mijloace ; fixe din domeniul obictelor de inventar ;  hale de pro-
ducţie cu platformă betonată în suprafaţă de 9.000 m.p din care suprafaţă con-
struită :3290_m.p. -  halele de producţie se pot închiria pentru o perioadă ce se va
stabili de comun acord între proprietar şi chriaş – valoarea de închieriere este de 3
EURO / m.p. ( negociabil) ; spaţiu admninistrativ sub formă de birouri situate  într-

o construcţie P+1E -Suprf.constr. 387 M.P. ; Preţuri şi amănunte privind bunurile ce
se vând prin licitaţie se pot pelua de la sediul societăţii . Tăşnad str.Santăului nr.4, sau
la lichidatorul judiciar având datele de contact publicate în preambulul prezentului
anunţ ; 
S.C. CASTANII 2000 S.R.L.  utliaje  şi clădiri  localizate în localitatea Trip nr.233
com.Bixad jud Satu Mare , după cum urmează : - Dacia având nr.de înscriere în
circulaţie SM 60 CAS 850 EURO ; - Dacia Berlină SM 61 CAS ; - Mitsubishi SM
05 CAS 2.800 EURO ; Remorca Tip RTP 30 SM 63 CAS ; ROMAN  - SM 04
KDK 1.500 EURO ; Autobasculanta R 195215 SM 08 CAS ; Tractor pe şenile 4.500
EURO ; Ifron 62510/4.000 EURO ; Escavator hydraulic 21708/1000; construcţie
garaj la preţul de 10.000 EURO ;

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

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



16/ Joi, 30 iulie 2015ultima orăGazeta de Nord-Vest

În cursul zilei de marţi, 28 iulie, din
cauza unei defecţiuni tehnice privind ali-
mentarea cu energie electrică a Uzinei de
apă Doba, pe raza municipiului Carei, între
orele 7.00- 22.00 furnizarea apei s-a asigurat
la presiune redusă.   Având în vedere că
avaria s-a produs în seara zilei de luni, 27
iulie, în jurul orei 21.00, S.C. Electrica S.A.
a reuşit să intervină doar ziua următoare
pentru remedierea defecţiunii.

Pe această cale conducerea S.C.
Apaserv Satu Mare S.A. îşi cere scuze de la
locuitorii municipiului Carei pentru dis-
confortul creat, mulţumind pentru
înţelegere.

ÎN ATENŢIA
LOCUITORILOR 

MUNICIPIULUI CAREI

Escrocii cu maşinile de
cusut Singer au revenit la Satu
Mare. Aceştia au împânzit oraşul
cu afişe potrivit cărora un colec-
ţionar german cumpără maşini
Singer cu zeci de mii de euro. Dar
respectivul achiziţionează doar
maşini pereche, adică două bu-
căţi, la un preţ dublu. Dacă au
numai una singură, victimelor li
se indică un număr de telefon,
aparţinând unei alte persoane ce
ar avea, la rândul său, o astfel de
maşină. Aceasta este dispusă să
vândă maşina sa pentru circa
10.000 de euro. Adică sătmăreni-
lor li se oferă ocazia să dea 10.000
de euro pe o singură maşină, ul-

terior urmând să le vândă pe
amândouă chiar şi cu 100.000 de
euro. Un adevărat chilipir. Sin-
gura problemă e că după ce fac
achiziţia, colecţionarul german
nu le va mai răspunde la telefon.
Escrocii au şi o variantă adaptată
crizei. Se arată dispuşi să dea câ-
teva zeci de mii de euro pe o ma-
şină de cusut, dar susţin că au
nevoie de un certificat de auten-
ticitate. Tot ei sunt cei care le in-
dică experţii pe care trebuie să-i
consulte. Naivii plătesc mii de lei
pe un act care nu valorează nimic,
amăgiţi că vor obţine zeci de mii
de euro. Aviz sătmărenilor ama-
tori de câştiguri uşoare!

Escrocii Singer nu se lasă
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Corina Bud va concerta
de Zilele Comunei Turţ
8 Sărbătoarea turţenilor va avea loc în perioada 22-23 august

Edilii comunei Turţ au decis
ca şi în acest an să fie orga-
nizate Zilele Comunei.

Acestea se vor desfăşura în pe-
rioada 22-23 august. Corina Bud
este cap de afiş pentru această săr-
bătoare, în prezent fiind purtate
discuţii avansate cu Tinu Vereşe-
zan.

În ultima şedinţă consilierii
locali din Turţ au decis ca să fie or-
ganizate Zilele Comunei Turţ şi în
acest an. Potrivit primarului Ioan
Ciupac, manifestările prilejuite de
această sărbătoare se vor desfăşura
sâmbătă, 22 august, şi duminică, 23
august. 

Potrivit programului preli-
minar, sâmbătă va fi o seară de folk,
când în faţa turţenilor se va prezenta
Sorin Bălaj şi prietenii săi.

Duminică, însă, pe scenă
vor evolua Corina Bud, Nicolae
Sabău, Maria Tripon, Maria Petca-
Poptean, Gheorghe Blidar, Ionuţ
Ciupac, surorile Hermina şi Ştefania
Hotca, Florin Oşanu, Rareş Câm-
pan precum şi membrii ansambluri-
lor din Călineşti-Maramureş şi Turţ.
De asemenea, se poartă tratative des-

tul de avansate cu Tinu Vereşezan şi
este foarte posibil ca şi acesta să con-
certeze la Turţ. 

Tot în cadrul acestor zile
vor fi premiate cuplurile care au îm-
plinit 50 de ani de căsătorie, elevii cu
rezultate deosebite la învăţătură, iar

majoretele vor deschide seria activi-
tăţilor. Nu va lipsi nici poetul local
Mariţa Gheorghe - Gălean. 

Edilul şef a mai precizat că
la sărbătoarea turţenilor vor fi invi-
tate autorităţile judeţene, dar şi toţi
prietenii comunei. 

Florin Dura

SPECTACOL. Corina Bud îi va încânta pe turţeni de Zilele Comunei

Poliţiştii din Viile Satu
Mare au fost sesizaţi marţi dimi-
neaţă, prin apelul unic de urgenţă
112, despre faptul că pe raza
localităţii Tireac o persoană ar fi fost
agresată. Oamenii legii s-au deplasat
de urgenţă la faţa locului şi au sta-
bilit că, pe fondul unor neînţelegeri
mai vechi privind fondul funciar,
Gheorghe S. ar fi agresat-o fizic pe
Maria P. Nu a fost necesară
intervenţia personalului medical.

Poliţiştii din Valea Vinului s-
au sesizat marţi, la ora 11.00, din ofi-
ciu, despre faptul că o persoană a fost
agresată pe raza localităţii Sâi. Din
cercetările efectuate, a rezultat faptul
că între Aron V. şi Liviu S., pe fondul
consumului de alcool, a intervenit un
conflict spontan în timpul căruia
Aron V. l-ar fi agresat cu un obiect
tăios, în zona urechii stângi. Victima a
fost transportată la Spitalul Judeţean
Satu Mare, unde în urma
investigaţiilor medicale efectuate s-a
stabilit că bărbatul avea o leziune de
aproximativ 3 cm. Nu a fost necesară
rămânerea sub supraveghere medicală.
În ambele cazuri au fost întocmite
dosare penale şi se efectuează cercetări
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
lovire sau alte violenţe.

Robert Marcus

Bărbat tăiat
la ureche în Sâi

Un accident de circulaţie
a avut loc marţi, la ora 11.00, pe
DN 19, în afara localităţii Ciu-
perceni. Poliţiştii Serviciului Ru-
tier care s-au deplasat la faţa
locului au stabilit că Nicolae M. a
condus un autoturism marca
Dacia şi, având alte preocupări în
timpul condusului, a pierdut con-
trolul volanului, a părăsit partea
carosabilă şi a intrat în şanţul din
partea stângă a direcţiei de de-

plasare. În urma evenimentului, a
rezultat rănirea uşoară a
conducătorului auto. Acesta a fost
testat cu aparatul etilotest, rezul-
tatul fiind negativ, de asemenea i-
au fost recoltate probe biologice
de sânge în vederea stabilirii even-
tualei alcoolemii. În cauză se
efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de vătămare
corporală din culpă.

Robert Marcus

A intrat cu Dacia în şanţ
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