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Editorial

Moscova provoacă
îngrijorare
SZASZ LORAND

REVOLTăTOR
Sexagenară
bătută măr 

de un tâlhar 

Satu Mare, pe ruta
traficului internaţional
cu heroină pag. 3

În urma unui control efec-
tuat în perioada 20-24 iulie, comis-
arii Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorului au con-
statat că în comerţul cu legume şi
fructe din judeţ este vraişte totală,
iar prevederile legale sunt prea puţin
respectate.

Spre exemplu, la un super-
market din Satu Mare care avea la
comercializare cartofi de origine
Franţa nu avea traduse în limba

română toate informaţiile de pe am-
balaj. De asemenea, în cazul
lămâilor ambalate la jumătate de
kilogram era menţionată data de 10
iulie fără a se specific ace reprezintă. 

La un alt supermarket din
Satu Mare erau expuse la comer-
cializare legături de ceapă verde
veştejită şi deshidratată, ardei iuţi la
vrac si caserole cu pete negre şi de
mucegai şi deshidrataţi. 
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Dezastru în comerţul cu legume
şi fructe din judeţul Satu Mare
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OLIMPIA
Dublă victorie în Ungaria

Olimpia îşi continuă seria
meciurilor de verificare cu adversari
din Ungaria. Elevii lui Csik şi Dra-
gomir au împărţit lotul în două şi
au susţinut miercuri seara partide
amicale la Mateszalka şi Fehergyar-
mat cu echipele locale. În ambele
jocuri Olimpia s-a impus cu 2-1. 
La Mateszalka au marcat Faur şi
Mureşan într-un meci în care la
pauză scorul a fost egal , 0-0. În par-

tea a doua sătmărenii au dominat şi
au reuşit să fructifice două din oca-
ziile avute, gazdele reducând din di-
ferenţă pe final.

Au jucat pentru Olimpia ,
la Mateszalka: Băican şi Şuta por-
tari, Muntean, Csik, Heil, Iuhas-
Cadar, Villand, Tillinger, Roatiş-
Bîgiu şi Faur. Mureşan a intrat în
partea secundă.

SPORT - pag. 11

FMI nu vrea un al treilea
acord cu Grecia, din cauza datoriei
acumulate de Atena, și ia în calcul
încheierea unui nou tratat abia în
2016, informează Financial Times.
Pe de altă parte, mai mulți oficiali ger-
mani susțin că nu vor putea obține
aprobarea Bundestag-ului pentru
acordul cu Grecia, fără participarea
FMI. Îndatorarea ridicată şi istoricul
negativ în privinţa implementării re-
formelor descalifică Grecia de la un al
treilea pachet de ajutor financiar din

partea Fondului Monetar
Internaţional (FMI), potrivit unui ra-
port prezentat board-ului FMI de
către experţii instituţiei
internaţionale, informează Mediafax.
Conducerea institutiei s-a reunit și a
decis, după o ședință care a durat mai
bine de două ore, că nu se poate im-
plica în noul program de asistență
financiară din cauza nivelului prea
mare al datoriei și implementarea
deficitară a reformelor, transmite Fi-
nancial Times.

FMI nu vrea un al treilea 
acord cu Grecia

cotidianul sătmărenilor
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Va fi desfiinţată staţia
de sub podul Decebal 
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Atitudinea tot mai războinică
a Rusiei provoacă îngrijorări
tot mai mari în Europa.  Pri-

marul Chişinăului, prim-vicepreşe-
dintele Partidului Liberal, Dorin
Chirtoacă, a declarat ieri că Repu-
blica Moldova ar putea fi preluată
de către Moscova, aşa cum s-a în-
tâmplat în cazul Crimeei şi, recent,
în regiunile Doneţk şi Lugansk, în
momentul în care vor fi comise gre-
şeli. Avertismentul liderului liberal
din Republica Moldova nu ar trebui
ingnorat de comunitatea europeană,
care ar trebui să depună eforturi
consistente pentru a pune capăt in-
stabilităţii din această ţară, situată în
flancul estic al Uniunii Europene.
Un prim pas în stabilizarea lucruri-
lor ar putea fi şi faptul că Guvernul
condus de premierul Valeriu Streleţ
a primit ieri după-amiază votul de
încredere al Parlamentului Republi-
cii Moldova.  Preşedintele Nicolae
Timofti l-a desemnat premier pe
Valeriu Streleţ la propunerea Parti-
dului Liberal-Democrat (PLDM).
Partidul Liberal-Democrat, Partidul
Democrat şi Partidul Liberal din
Republica Moldova au semnat săp-
tămâna trecută un acord pentru for-
marea unei noi coaliţii - Alianţa
pentru Integrare Europeană 3.

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

Vineri, 31 iulie 2015
ziua 212 a anului

O femeie poate să ţină un singur
secret: vârsta ei. 

(Voltaire)

Soarele răsare la 6 și 2 minute,
apune la 20 și 42 de minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - Înainteprăznuirea scoa-
terii Sf. Cruci; Sf. și Dreptul Evdo-
chim; Sf. Iosif din Arimateea
romano - catolic - Sf. Ignaţiu de
Loyola, pr.
greco - catolic - Sf. Evdochim; Sf.
Ignaţiu de Loyola

1954 - Franţa a recunoscut auto-
nomia internă a Tunisiei.

REPERE SOCIALE

TVR a plătit datoria
de 10 milioane de lei pentru
care i-au fost blocate conturile
de către Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF),
iar ANAF ar fi dispus sistarea
popririi, urmând ca, în cursul
zilei de joi, conturile să fie de-
blocate, au declarat, pentru
MEDIAFAx, mai multe surse.
Societatea Română de Televi-
ziune (SRTv) ar fi plătit,
marţi, această datorie de 10
milioane de lei pe care o avea
la bugetul de stat, au spus sur-
sele citate. Astfel, ANAF ar fi
dispus sistarea popririi pe con-
turile TVR, care  urmau să fie
deblocate efectiv în cursul zilei
de joi, au precizat sursele ci-
tate. 

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală a blocat,
pe 20 iulie, conturile Societăţii

Române de Televiziune, având
în vedere datoriile pe care
TVR le are la bugetul de stat,
au declarat, la momentul res-
pectiv, pentru MEDIAFAx,
mai multe surse din Televiziu-
nea Română. A doua zi,
ANAF a confirmat, într-un co-
municat, că a instituit popriri
pe conturile Societăţii Române
de Televiziune pentru recupe-
rarea datoriilor. ANAF a preci-
zat că, în perioada următoare,
va institui popriri pe conturile
tuturor marilor contribuabili
care înregistrează datorii către
bugetele de stat, în funcţie de
vechimea arieratelor.

Stelian Tănase a spus
că s-a întâlnit cu preşedintele
ANAF, Gelu Diaconu, preci-
zând că, până la 1 septembrie,
televiziunea publică va plăti
datoria de 10 milioane de lei,

din 2010, din cauza căreia au
fost blocate conturile televiziu-
nii publice. El a precizat că nu
s-a dus la ANAF ca să obţină
ştergerea acestei datorii. “Ne-
am dus ca să găsim o soluţie şi
să-l asigurăm de buna-credinţă
a TVR că vom face tot ce este
posibil. Şi dânsul ne-a explicat.
E vorba de o datorie de 10 mi-
lioane de lei, din 2010. Dacă
nu ne taxa, se prescria şi atunci
era vina ANAF. Şi atunci ne-a
pus această poprire pe conturi,
ca să o plătim. Să ne avertizeze
că trebuie plătită. O vom plăti
până la 1 septembrie”, a spus
Stelian Tănase, precizând că le-
gislaţia în vigoare nu permite
deblocarea conturilor până nu
va fi plătită datoria.

Datoria fiscală a TVR
se ridică la aproximativ 457 de
milioane de lei, potrivit unui

comunicat remis, pe 21 iulie,
agenţiei Mediafax de reprezen-
tanţii Televiziunii Române,
după blocarea conturilor ope-
raţionale ale SRTv, din cauza
datoriilor acumulate - înce-
pând din anul 2005 - către bu-
getul de stat. Pe de altă parte,
Societatea Română de Televi-
ziune a încheiat anul 2014 cu o
pierdere de 81,5 milioane de
lei, în condiţiile în care Televi-
ziunea Română a avut, anul
trecut, venituri totale de 544,2
milioane de lei şi cheltuieli to-
tale de 625,8 milioane de lei,
potrivit cifrelor furnizate de
reprezentanţii instituţiei pe 6
aprilie, într-o conferinţă de
presă la care a participat şi Ste-
lian Tănase. În conferinţa de
presă au fost prezentate cifrele
din raportul SRTv pe anul tre-
cut.
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Tot ieri, ministrul de Apă-
rare al Finlandei, Jussi Niinisto, a
anunţat într-un interviu acordat
grupului de presă Lannen Media că
armata finlandeză va fi mobilizată
pentru a reacţiona împotriva trupe-
lor ruseşti în cazul în care Rusia va
încerca să ocupe insulele Aland, o
provincie autonomă a Finlandei. Ex-
perţii militari sunt de părere că, în
cazul izbucnirii unui conflict armat
în statele baltice sau în zona Mării

Baltice, Rusia va încerca să ocupe in-
sulele Aland, dar şi insula Gotland
care aparţine Suediei.

Reacţia Finlandei este ur-
mare a faptului că Vladimir Putin a
aprobat la sfârşitul săptămânii tre-
cute o serie de modificări ale regle-
mentărilor maritime, în sensul
extinderii activităţilor flotei ruse în
Marea Neagră, în Marea Baltică şi
Marea Mediterană, pe fondul con-
solidării prezenţei militare NATO.

Moscova provoacă îngrijorare
urmare din pagina 1

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

TVR a plătit datoria pentru care i-au fost blocate conturile

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Ceaiul de azi va fi învăluit într-o aură
de mister şi magie pentru că Denise şi
Dj Gaby l-au invitat pe cel mai renu-
mit magician de pe o rază de 7 judeţe,
tânărul şi talentatul Şerban Stoica.

ora adevărului
CAMPANIA NORD VEST TV TE
CONSULTĂ
Vă invităm alături de moderatorul emi-
siunii, Victor Constantinovici, pentru
a descoperi din  mijloacele moderne de
tratare, astăzi, de la ora 18:00. 

inCurSiune În CoTidian -
EDIŢIE SPECIALĂ

ŞCOALA POSTLICEALĂ 
GOLDIŞ-UNICĂ ÎN ROMÂNIA
Vă invităm stimaţi părinţi, bunici şi
absolvenţi de liceu, cu sau fără diplomă
de bacalaureat, să vizitaţi împreună cu
noi Şcoala postliceală GOLDIŞ din
Satu Mare, prin intermediul emisiu-
nii INCURSIUNE IN COTI-
DIAN, difuzată în această seară, la
NORD VEST TV, de la ora 20:45.
Şcoala postliceală GOLDIŞ Satu
Mare  este considerată unică în Ro-
mânia datorită seriozităţii pregătirii,
dotărilor şi exigenţei cu care sunt pre-
gătiţi viitorii farmacişti şi asistenţi
medicali. Realizator: Dumitru Ţi-
merman.
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Satu Mare, pe ruta traficului internaţional
cu heroină
8În ultimii şapte ani, cele mai mari capturi de heroină din România au fost făcute în PTF Halmeu şi în PTF Petea

România a devenit o ţară de
tranzit în privinţa traficului
de heroină. Marile reţele de

trafic internaţional de heroină au
inclus România în ramura nordică
a rutei balcanice, alături de Bul-
garia şi Ungaria către Europa de
Vest. În ultimii ani, România a fost
inclusă într-o nouă rută de tranzit
a heroinei din Afganistan spre
ţările occidentale, alături de Turk-
menistan, Uzbekistan, Kazahstan,
Rusia şi Ucraina. Concret, din de-
pozitele constituite în Ucraina,
heroina pleacă spre Europa
Occidentală pe trei rute: prin
Polonia, prin Ungaria şi prin
România. Ruta prin România este
denumită şi ruta de sud a heroinei.
Din cauza poziţionării sale ge-
ografice, judeţul Satu Mare a intrat
pe ruta sudică a heroinei. TIR-
urile în care este ascunsă heroina
intră în ţară prin PTF Halmeu,
lucru demonstrat de o captură de
130 kilograme din 2008, şi ies din
ţară prin PTF Petea, lucru confir-
mat de captura de marţi.

Două capturi record
la Satu Mare

Cele două capturi impor-
tante de heroină realizate în ultimii
şapte ani confirmă că judeţul Satu
Mare se află pe ruta traficului
internaţional cu acest drog. În ian-
uarie 2008, poliţiştii de frontieră
sătmăreni, pe baza informaţiilor
furnizate de autorităţile din Germa-
nia, au capturat 130 kilograme de
heroină în PTF Halmeu. Drogurile
au fost găsite ascunse în şasiul unui
TIR condus de un cetăţean turc.
După 20 de ore de căutări, au găsit
254 de pachete de heroină. Marfa

avea ca destinaţie Germania şi era
transportată din Turcia.

Cea de-a doua captură
importantă de heroină a fost
realizată marţi în PTF Petea. În rez-
ervorul suplimentar al unui TIR în-
matriculat în Vâlcea au fost găsite
aproximativ 170 kilograme de
heroină. La Bistriţa, într-un alt TIR
al aceleiaşi firme din Râmnicu Vâl-
cea au fost găsite alte 160 de kilo-
grame de heroină. Prin intermediul
firmei de transport, traficanţii au
făcut, din 2011, mai multe transpor-
turi, acestea tranzitând între altele
Turcia, Rusia şi Ucraina. Drogurile
proveneau din Afganistan şi aveau

ca destinaţie Olanda, de unde o
parte era exportată în alte ţări eu-
ropene. Anchetatorii au afirmat că
gruparea de traficanţi era monitori-
zată de patru ani, perioadă în care au
realizat mai multe transporturi folo-
sind această rută.

România, pe două
rute de trafic

Anul trecut, aproape 35
de milioane de tineri şi adulţi din
Uniunea Europeană au consumat
cannabis, arată un raport al  Obser-
vatorului European pentru
Droguri şi Toxicomanie. Cifra este

cu aproape şapte milioane mai
mare ca în anul precedent. Rapor-
tul european, făcut public luna
trecută, a arătat că România
figurează pe toate rutele, vechi şi
noi, ale traficului internaţional de

droguri. Dacă până acum România
figura pe harta traseului balcanic,
ruta de sud, nou descoperită de
autorităţi, implică din nou şi ţara
noastră. În principal, ca ţară de
tranzit. 

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

SzASz LORAND

În  data de 31.07.2015  de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel:0732116837 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În data de  13.08.2015 de la ora 13:00, la Ca-
binet Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
Consultatii gratuite doar pentru persoanele
cu venituri sub 700 lei (Dovada se face cu
adeverinţă  sau cupon de pensie).
_________________________________
În data de  02.08.2015, de la ora 10:30, la
Cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

şi Imunologie Clinică 

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi, între orele
15:00 şi 18:00,  la Cabinet Dr.Coica va con-
sulta 

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

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

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0755.262.059
_________________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri, începând
cu   orele 15:00, la Cabinet Dr. Coica va con-
sulta 

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

vasculară, ecografie tiroidiană

Programări  la tel:0732.11.68.49
_________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humulesti
nr.2 (Cartier Solidarităţii) zilnic  între orele
8:00- 16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică

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

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

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

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică

- ginecologie

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

Dr. Nicoleta  Bancea 
Medic   specialist  dermatologie

oferă  consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953
_________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

ÎNTREBARE. Oare câte transporturi de droguri au trecut nedepistate prin judeţul Satu Mare?

RESTAURANT
SALA DE EVENIMENTE

TERASE, CAMERE

CAMPING - CASUTE - PESCUIT
PLAJA AMENAJATA

MINIFOTBAL & TENIS DE CAMP

Localitatea Apa, Satu Mare
0361524267; 0756068011

contact@complexapa.ro
complexapa.ro

Angajăm barmani, ospătari,
recepţioneri şi bucătari!

Nr. telefon contact - 0756068011
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Ambulanţa face consultaţii la domiciliu
din august
8Din cauza numărului redus de cadre medicale, conducerea a elaborat un plan al acestor consultaţii

Serviciul Judeţean de Ambu-
lanţă (SJA) Satu Mare va de-
mara, începând de mâine,

programul consultărilor la domici-
liu. Cu alte cuvinte, ambulanţierii
vor acorda prim ajutor pacienţilor
chiar la domiciliul acestora, fără a-
i mai transporta la Urgenţe. Din
cauza numărului deficitar de cadre
medicale, conducerea Ambulanţei
a elaborat un plan de intervenţie
pentru toată luna august.

Doar şapte medici
Chiar dacă va fi demarat de

mâine, Serviciul de Consultări la
Domiciliu nu va fi funcţional 24 de
ore din 24, aşa cum ar fi normal, din
cauza faptului că nu sunt suficienţi
medici. „Din păcate nu avem medici
suficienţi pentru acest serviciu. De-
ocamdată, doar cei şapte medici de
la Ambulanţă s-au arătat dispuşi să
lucreze la acest serviciu. Ar mai fi ne-
voie de încă cel puţin şapte medici
pentru ca serviciul de consultări la
domiciliu să funcţioneze la para-
metri normali”, a arătat managerul
SJA Satu Mare, Gabriela Opriş.

După cum îi arată şi nu-
mele, serviciul nou format va consta
în acordarea de ajutor medical la do-
miciliul solicitantului, fără să mai fie
nevoie ca acesta să mai fie transpor-
tat la Urgenţe. „În funcţie de cele
spuse în solicitarea telefonică, dispe-
ceratul Ambulanţei va decide dacă
este nevoie de ajutor medical la do-

miciliu sau este necesar transportul
pacienţilor”, a precizat directorul
medical Gabriela Notarius. 

Grafic de intervenţii
Din acest motiv, conduce-

rea SJA Satu Mare a elaborat un pro-
gram de lucru pentru acest serviciu.
Astfel, în zilele de 3 şi 6 august va fi

program de 7 ore. În zilele de 4, 5, 7,
10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 25 şi 29
august serviciul va funcţiona 12
ore, iar în zilele de 18, 22, 26 şi 30
august serviciul va fi asigurat 24 de
ore. 

Pentru ca serviciul să se
dezvolte, conducerea Ambulanţei
Satu Mare face un apel la medici să
contribuie şi să facă ture. „Pot veni

medici pediatri, internişti şi medici
de familie. Dacă am mai avea măcar
tura a doua, care să meargă la aceste
solicitări, am descongestiona foarte
mult non-urgențele şi ar putea să
meargă echipajele la solicitările care
chiar sunt urgențe. Am desconge-
stiona cu 30% din totalul solicitări-
lor dacă am avea aceşti medici”, a
precizat Gabriela Opriş.

Pentru o tură de 12 ore,
un medic generalist ar fi plătit cu
84 de lei în zilele din cursul săp-
tămânii şi 120 de lei în week-
end, un medic specialist cu 108
lei în zilele normale de lucru şi
150 de lei în week-end, iar un
medic primar cu 120 de lei în
cursul săptămânii şi 160 de lei în
week-end.

FLORIN DURA

NOUTATE. Serviciul de consultaţii la domiciliu va fi funcţional de mâine

În urma unui control efec-
tuat în perioada 20-24 iulie, comis-
arii Comisariatului Judeţean
pentru Protecţia Consumatorului
au constatat că în comerţul cu
legume şi fructe din judeţ este
vraişte totală, iar prevederile legale
sunt prea puţin respectate.

Spre exemplu, un super-
market din Satu Mare care avea la
comercializare cartofi de origine
Franţa nu avea traduse în limba
română toate informaţiile de pe
ambalaj. De asemenea, în cazul
lămâilor ambalate la jumătate de
kilogram era menţionată data de
10 iulie fără a se specifica ce
reprezintă. 

La un alt supermarket din
Satu Mare erau expuse la comer-
cializare legături de ceapă verde
veştejită şi deshidratată, ardei iuţi
la vrac si caserole cu pete negre şi
de mucegai şi deshidrataţi, avocado
alterate cu pulpa moale şi
sfărâmicioasă, morcovi ambalaţi la
un kilogram la care rădăcina era
moale şi cu puncte negre. 

La alţi doi operatori eco-
nomici din Satu Mare au fost iden-
tificate portocale cu pete de
mucegai, legături de verdeţuri,
pătrunjel, mărar, dar şi castraveţi şi
gogoşari cu urme de putregai,
mucegai sau deshidratate.
Bineînţeles, au mai fost depistate
lipsa preţurilor, a informaţiilor

traduse în limba română sau
condiţii necorespunzătoare de
păstrare. Mai mult decât atât, la un
operator economic  cântarul nu
avea verificare metrologică. 

În aceste condiţii, şi
sancţiunile au fost pe măsură. Din
cei 12 agenţi economici controlaţi,
11 erau cu abateri.  Din cantitatea
de 1.795 kg de fructe şi legume
controlate, în cazul a peste 670 de

kilograme, în valoare de  aproape
3.000 de lei,  s-a luat decizia opririi
temporare de la comercializare  în
timp ce peste 80 de kilograme de
fructe şi legume au fost oprite de-
finitiv de la comercializare.

Pentru abaterile con-
statate au fost aplicate sancţiuni cu
amenzi în cuantum total de 40.400
lei. 

Florin Dura

Dezastru în comerţul cu legume şi fructe 
Sala de cununii a Primăriei

Satu Mare a găzduit ieri festivitatea
de premiere a cuplurilor sătmărene
care au împlinit 50, respectiv 60 de
ani de căsătorie. La eveniment a
fost prezent primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, alături de
o delegaţie din districtul Dar-
mstadt-Dieburg, în frunte cu pre-
fectul Klaus Peter Schellhass,
precum şi de prefectul judeţului,
Eugeniu Avram. 

În total, au fost premiate
30 de cupluri care au împlinit 50 de
ani de căsnicie şi şapte care au îm-
plinit 60 de ani de căsnicie. Pre-
miile, constând în diplome şi 500
de lei, au fost înmânate de primarul
Dorel Coica şi de cei doi prefecţi.

La finalul festivităţii, autorităţile le-
au urat cuplurilor fidele un călduros
„La Mulţi Ani!”.

Florin Dura

Angajatorii care încadrează
în muncă tineri absolvenţi ai unei
forme de învăţământ acreditate şi şo-
meri, sub 25 de ani, beneficiază, potri-
vit legii, de o serie de facilităţi. Astfel,
pentru o perioadă de 12 luni, agentul
economic beneficiază lunar de o sumă
egală cu valoarea indicatorului social
de referinţă, care este de 500 de lei,
pentru absolvenţii ciclului inferior al
liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii,
600 de lei lunar pentru absolvenţii din

învăţământul secundar superior sau
învăţământ postliceal, şi 750 de lei
lunar pentru absolvenţii din învăţă-
mântul superior. 

În acelaşi timp, în cazul an-
gajatorilor care încadrează în muncă
pe durată nedeterminată absolvenţi
din rândul persoanelor cu handicap,
aceştia vor primi, lunar, pentru fiecare
absolvent, sumele de mai sus dar pen-
tru o perioadă de 18 luni. 

Florin Dura

Fidelitatea, premiată la Satu Mare

Facilităţi pentru cei care 
angajează tineri sub 25 de ani
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Va fi desfiinţată staţia de sub Podul Decebal 
8Conform noului regulament aprobat ieri de consilierii locali, autobuzele vor avea în Satu Mare trasee bine
stabilite şi circa 20 de staţii 

Odată cu aprobarea de
către Consiliul Local al
municipiului Satu Mare a

noului regulament de acces şi sta-
bilirea staţiilor pentru autovehi-
culele care execută transport de
călători, staţia improprie de sub
Podul Decebal va fi desfiinţată.
Noul regulament va intra în vi-
goare din data de 1 septembrie şi
prevede atât rutele pe care pot cir-
cula microbuzele pe raza munici-
piului Satu Mare, cât şi staţiile de
unde pot lua călători. 

Patru autogări
În expunerea de motive a

acestui proiect de hotărâre se arată
că în lipsa unor reglementări legale
care să impună plecările autovehi-
culelor care execută servicii de
transport persoane, în licenţele
acordate se menţionează doar loca-
lităţile din capetele traseului şi de
pe traseu. Astfel că se impune apro-
barea unei hotărâri de consiliu local
care să stabilească obligativitatea ca
aceşti operatori şă-şi execute tra-
seele din autogări. 

În municipiul Satu Mare
există patru autogări, şi anume ve-
chea Autogară, Autogara Prisma
(strada Luceafărului, lângă stadio-
nul Olimpia), Autogara Fanny (la
Burdea) şi Autogara Transurban (la
sediul societăţii). Acestea sunt sin-
gurele locuri în care transportatorii
vor putea staţiona pentru că doar
aici se oferă condiţii decente per-
soanelor transportate privind îm-
barcarea şi debarcarea lor, păstrarea
bagajelor, aşteptarea îmbarcării în
săli de aşteptare. 

Trasee prestabilite 
şi 20 de staţii

Prin anexele de la acest
proiect de hotărâre au fost stabilite
traseele pe care transportatorii de

persoane, fie ei din judeţ sau din
alte judeţe, le pot face pe cuprinsul
municipiului Satu Mare, care sunt
presărate, din loc în loc, cu circa 20
de staţii. Transportatorii nu vor
avea dreptul să se abată de la aceste
rute. 

Cum staţia de sub Podul
Decebal nu se află pe niciuna dintre
aceste rute, cu alte cuvinte trans-
portatorilor le va fi interzis să
ajungă în zona respectivă, aceasta va
fi desfiinţată. În aceste condiţii, că-
lătorii care urcau pe microbuze din
această staţie vor trebui să se în-
drepte spre staţiile cele mai apro-
piate: Liceul Economic, Burdea sau
Parcul Soarelui. Având aviz favora-
bil din partea tuturor comisiilor de
specialitate, proiectul, care a fost
elaborat având ca scop o mai bună

gestionare a executării serviciilor de
transport, respectarea programelor
de transport, a traseelor şi creşterea
gradului de siguranţă a cetăţenilor,
a fost aprobat în unanimitate de
consilierii sătmăreni, şi va intra în
vigoare din data de 1 septembrie.

Parcări noi pe strada
C. Negruzzi

Tot în cadrul şedinţei de
ieri, consilierii locali au aprobat
amenajarea unui număr de 12 lo-
curi de parcare pe strada C. Ne-
gruzzi şi desfiinţarea zonei de
parcare cu plată pe strada Iuliu
Maniu, partea dreaptă, între stră-
zile Martirilor Deportaţi şi Caişi-
lor, pentru fluidizarea traficului din
această zonă. 

De asemenea, consilierii
locali au mai aprobat execuţiile bu-
getare pe anul 2015 şi pe trimestrul
II al acestui an, statul de funcţii la
mai multe instituţii subordonate
Primăriei Satu Mare, noul regula-
ment de acordare a autorizaţiilor
pentru taxi dar şi o serie de PUZ-uri.

Licitaţia pentru al
treilea pod, peste o
săptămână pe SEAP

La rubrica diverse au fost
ridicate diverse probleme de către
consilierii locali. Astfel, Maskulick
Csaba s-a interesat de situaţia fi-
nanciară de la Clubul Sportiv Mu-
nicipal, întrebând, în acelaşi timp,
de ce nu au fost alocaţi bani pentru

Clubul de Fotbal Olimpia Satu
Mare, deşi statutul clubului a fost
modificat în acest sens.

Răspunzând la întrebarea
consilierului Nits Janos cu privire
la situaţia celui de-al treilea pod, vi-
ceprimarul Radu Roca a afirmat că
toată documentaţia în ceea ce pri-
veşte această investiţie a fost finali-
zată şi că în cursul săptămânii
viitoare licitaţia va fi publicată pe
Sistemul Electronic de Achiziţii
Publice (SEAP). 

Consilierul Butka Gergo
i-a atenţionat pe colegii săi cu pri-
vire la solicitarea sportivului Ema-
nuel Gyenes care a cerut o finanţare
pentru a putea participa la ediţia
2016 a Raliului Dakar şi că până în
luna august trebuie luată o decizie
în acest sens. 

FLORIN DURA

UNANIMITATE. Toţi consilierii locali au votat noul regulament privind transportul de persoane

Primarul municipiului
Satu Mare, dr. Coica Costel Dorel
aduce la cunoştinţă publică acţiunea
de dezinsecţie împotriva ţânţarilor
care va avea loc în municipiul Satu
Mare, începând cu data de
03.08.2015, se arată într-un comu-
nicat de presă al Primăriei Satu Mare
remis redacţiei. În funcţie de starea
vremii, dezinsecţia se va desfăşura în
următoarele locaţii: Cartierul
Carpaţi II, Cartierul Carpaţi I,
Cartierul Micro 17, Cartierul Soare-

lui, Cartierul Drum Botiz, Tabăra
şcolară, Ştrand, zona Bercu Roşu,
Cartierul Traian Vuia, Cartierul
Micro 16, Cartierul Micro 15,
Cartierul Micro 14, Zona B-dul
Cloşca, Cartierul Sătmărel,
Cartierul 14 Mai, Cartierul
Solidarităţii, zona lacului Cubic,
Centrul Vechi, Centrul Nou, respec-
tiv digurile şi albia majoră a
Someşului, se mai arată în comuni-
catul de presă.

Szasz Lorand

Poliţiştii Secţiei Valea
Vinului au fost sesizaţi miercuri, la
amiază, despre faptul că în curtea
unei localnice din Bârsău de Sus, a
fost găsit material lemnos de
esenţă molid. Poliţiştii au efectuat
verificări şi au constatat că pentru
materialul lemnos, respectiv 18
trunchiuri de molid, nu existau

acte de provenienţă, acesta fiind
tăiat fără drept şi apoi transportat
de către Florin C., din localitate.
În cauză a fost întocmit dosar
penal şi se efectuează cercetări sub
aspectul comiterii infracţiunilor
de tăiere fără drept de arbori şi
furt.

Robert Marcus

Prefectul județului, Euge-
niu Avram, și edilul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, au avut ieri
o întâlnire de lucru cu o delegație
germană. Principalul obiectiv al
vizitei  a fost de a familiariza
reprezentanţii administrației locale
sătmărene cu sistemul administrativ
german, precum și stabilirea unei
relații privind dezvoltarea unor

proiecte de investiții în municipiul
Satu Mare. 

Primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, împreună
cu prefectul județului, Eugeniu
Avram, au primit ieri dimineață
vizita delegației germane condusă de
prefectul districtului Darmstadt-
Dieburg, Klaus Peter Schellhaas și
din care au făcut parte și alți

reprezentanți ai autorităților publice
germane. Întâlnirea s-a dorit a fi un
prim pas spre o colaborare de succes
privind realizarea unor investitii în
municipiul Satu Mare.

Delegația va mai rămâne
câteva zile în județul Satu Mare,
fiind invitată să viziteze și Primăria
orașului Negrești Oaș.

Alexandra Ardelean

Delegaţie germană, în vizită la Satu Mare

Furt de molizi la Valea Vinului

Începe dezinsecţia în municipiul
Satu Mare
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La mulţi ani primarului din Crucişor!

Un profil amplu, tuşat cu
calmul erudiţiei, iu-
bindu-şi cu pe deasupra

de măsură şi până la capătul tutu-
ror consecinţelor familia neamul
şi ţara, limpezind, cu supleţea,
darul şi elanul cuvintelor, sufletul
şi mintea românilor! Aşa este pri-
marul din Crucişor, Florinel An-
dreica,  omul care mâine, 1
august, împlineşte frumoasa vâr-
stă de 62 de ani! E mult, e puţin,
o ştie numai el, dar după 26 de ani
de când este primar, mă gândesc
la faptul că nu l-am văzut obosit
niciodată. O spun în cunoştinţă
de cauză, fiindu-i diriginte şi cu-
noscându-l foarte bine din toate
punctele de vedere. La emisiunea
“Oameni şi fapte”, analizând rea-
lizările obiectivelor utile comuni-
tăţii, am constatat că acest “leu”
s-a comportat exact celor din
zodia sa. Emisiunea televizată i se
potriveşte de minune, fiind Flori-
nel omul care a făcut multe, chiar
multe fapte bune pentru oameni.
Felicitări, primarule! L-am între-
bat de când este primar şi mi-a
răspuns dezinvolt: din noaptea
Revoluţiei, când l-au luat 500 de
muncitori ai Fabricii de sticlă şi l-

au aşezat pe scaunul pe care-i şi
astăzi! E mult, e puţin - o pot
spune locuitorii comunei Cruci-
şor, care s-au bucurat de evoluţia
localităţii lor, cu introducerea
apei, gazului, canalizării, curentu-
lui electric, cu amenajarea şcoli-
lor, grădiniţelor, a drumurilor etc,
toate pe măsura bugetului din ce
în ce mai mic, neîndestulător, dar
treptat s-au realizat multe lucruri,
inclusiv ajutor bisericilor, a mă-
năstirii din apropiere, a drumului
până acolo.

Florinel a ştiut să urce şi
să coboare împăcat, cu credinţă,
cu stil, firul deopotrivă învolburat
şi maiestuos al vieţii. Acesta este
omul şi primarul Florinel An-
dreica, cunoscut de toţi şefii care
s-au perindat la conducerea jude-
ţului. Mi s-a părut interesant fap-
tul că despre toţi are cuvinte de
mulţumire şi că a găsit audienţă,
chiar dacă era scos pe uşă şi intra
pe fereastră. Acesta este felul lui
Florinel de a insista pentru rezol-
varea problemelor importante

pentru comunitatea pe care o
conduce. A concurat în repetate
rânduri pentru postul de primar
şi a învins mereu, chiar de erau 6-
9 inşi pentru acest post. Este tipul
învingătorului. Aşa a fost şi în
şcoală - copilul venit de la ţară, în
internat, dar cu o ambiţie ieşită
din comun. Aşa s-a păstrat până
în zilele de acum, rămânând am-
biţios, luptător, cu simţul dreptă-
ţii, patriot, în spiritul adevărului,
prietenos, ospitalier, tenace! Este
aşa cum sunt trăsăturile poporu-
lui român. Felicitări, Florinel!

Acum, la ceas de sărbă-
toare, din care ceas poate privi
atât de îndreptăţit înapoi şi mai
ales înainte, poate gusta, şi are
dreptul s-o facă, bucuria, dul-
ceaţa, odihna, frumuseţea şi surâ-
sul celor cinci nepoţi, a întregii
familii pe care o iubeşte, o sti-
mează şi o adoră! Aceasta este, de
fapt, bunătatea vieţii, toată forţa
spiritului său, alături de iubirea
pentru aproapele său. Acest lucru
a fost semnalat de “fraţii” din lo-
calitatea franceză prin “timpul-
amintire” care a făcut cunoscut
acestora, punându-le în faţă isto-
ria şi glasul pământului românesc,
a oamenilor ospitalieri de aici, din
Crucişor, chiar dacă se înmulţesc
la noi semnele degradării morale

şi chiar naţionale. Schimburile
“fraţilor” au fost în toate dome-
niile, dar cele oferite de francezi
sunt atât de utile, de palpabile
încât beneficiază de ele copii de la
grădiniţă, cei mari, unitate de
pompieri, locuitorii din comuna
Crucişor. Şi acestea datorită pri-
marului, viceprimarului şi inimo-
sului Consiliul Local. Felicitări!
Pentru Florinel Andreica, patrio-
tul militant şi angajat, exerciţiul
iubirii sale de neam şi de ţară n-
are nimic susceptibil, gălăgios, si-
mulat, ci totul este ardere, onoare,
asumare, mărturisire, onestitate şi
fidelitate faţă de tot ce-l încon-
joară! Are în el, Florinel,  un pa-
triotism etic şi al cunoştinţei de
cauză. Puţini au aşa ceva! Pentru
el, patriotismul este ceva viu, aşa
cum doresc să-l simt la toţi con-
ducătorii, la toţi preoţii, la toţi
dascălii şi mai ales la toţi cei im-
plicaţi în actul educaţional! Să nu
vorbim doar din gât, ci din adân-
cul sufletului, cu trăiri sufleteşti
ce se pot transmite altora. Puţini

au făcut să-şi pună în armonie
memoria cu conştiinţa. Florinel a
făcut-o! Şi a făcut-o bine! Ideile
pentru oameni au fost vii, ceva în

care, pentru care şi alături de care
s-a dăruit, trăieşte şi va muri cu

gândul la cei pe care i-a iubit.
Acum, la alegerile ce vin, dacă ar
trebui să aleg din mulţi, mi-ar fi
destul să aud că va candida, l-aş
vota fără nicio reţinere! De ce?
Pentru cele arătate mai sus, pentru
omenia acestui minunat om, care,
atât cât este, este numai suflet. Mi-
a plăcut atitudinea lui spunând că,
ajuns acolo, trebuie să duci o poli-
tică a contribuabililor, a cetăţeni-
lor pe care-i cunoaşte şi la bine, şi la
rău! După 26 de ani în fruntea co-
munei, Florinel n-are regrete,
decât, eventual, dezgustul, deza-
probarea, dezamăgirea, durerea
pentru că nu poate face absolut
totul pentru oameni, dar rămâne
un optimist aparte. Este aceasta
asemenea marilor iubiri care, dacă
nu pot fi trăite, se plâng şi se tac...

Vorbind cu el în emisiuni
televizate, înafara lor, plus în anii
de şcoală, amintirea mea despre
acest primar în funcţie rămâne
mirabilă şi nepieritoare. Rămâne
Florinel omul cu puternică dra-
goste pentru tot ce înseamnă
acum Crucişor, oamenii harnici,
buni la suflet, înţelepţi, dornici
de un trai mai bun, pe care îl me-
rită din plin. Atât de mult este
ataşat de oamenii de acolo, încât

m-a fermecat auzindu-l vorbind
despre ei! Acesta-i un adevărat
primar şi sunt atât de mândru de
el! Ce frumos vorbeşte de tradi-
ţiile de acolo, de datini şi de obi-
ceiuri, de redeschiderea parţială
a Fabricii de sticlă prin curajul
domnului Mereşca,  omul căruia
îi dorim succes! Ştie Florinel că
oriunde este disciplină, ordine,
curăţenie şi hărnicie, apare succe-
sul! Şi o ştie bine! Ţine la sfaturile
primite de la părinţi şi bunici,
chiar nu are nimic ce le reproşa,
decât să le mulţumească! Dacă aş
analiza omul Andreica şi primarul
Andreica, ar reieşi exact tot ce am
prezentat mai sus şi aşţ încheia
adresându-mă celor de pe raza co-
munei Crucişor, ca duminică, 2 au-
gust, la biserici să se roage pentru
sănătatea sa, să-i ureze “La mulţi
ani!”, bucurii şi împliniri alături de
cei dragi, adică dumnevoastră!

Îmi permit să vă invit
sâmbătă, de la ora 21.00, marţi, de
la ora 16.00, şi vineri, de la ora
22.00 , să urmăriţi emisiunea “Oa-
meni şi fapte” la Nord Vest TV,
emisiunea al cărei protagonist  nu
este altcineva decât primarul Flo-
rinel Andreica. 
La mulţi ani!

teodor curpaş
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ANUNŢ
CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE cu sediul în P-ţa 25 octombrie nr. 1, mun. Satu Mare,

jud. Satu Mare titular al proiectului ,,Construire bloc de locuinţe destinat închirierii către tinerii specialişti
din domeniul sănătăţii cu 16 unităţi locative şi regim de înălţime S+P+3E”, propus a fi amplasat în mun.
Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr.7, jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei
etapei de încadrare de către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
pentru proiectul menţionat. 

Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care le fundamentează pot fi consultate la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, luni-joi între orele 8-16.30,
vineri între orele 8-14, precum şi la adresa de internet: http://apmsm.anpm.ro. 
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile
de la data prezentului anunţ.

PROGRAMUL LUI DRAGNEA DE REDRESARE A PSD: 

Noi lideri tineri, comunicare 
mai bună a minştrilor
Preşedintele interimar al PSD

Liviu Dragnea a anunţat, joi,
programul de redresare a PSD,

cu deschiderea partidului pentru in-
telectuali de stânga, platformă online
pentru dezbateri cu tinerii, activarea
departamentelor, training cu candi-
daţii, newsletter săptămânal, comuni-
care mai bună a miniştrilor. 

Dragnea a spus, într-o con-
ferinţă de presă, că doreşte un nou
proiect pentru societate, cu deschide-
rea partidului spre modernizarea
stângii şi atragerea de oameni de
stânga şi realizarea unui climat politic
diferit, care presupune un dialog po-
litic între partide, dar şi între Guvern,
Parlament, Preşedinţie. ”Să ne reacti-
văm. Gândim un nou proiect politic
pentru societate, deschidem partidul
pentru modernizarea stângii, vom
aduce alături de noi oameni de stânga
chiar dacă ne critică. PSD va contri-
bui activ la realizarea unui climat po-
litic diferit, caracterizat printr-un
dialog politic între partide şi între Gu-
vern, Parlament, Preşedinţie. Vom in-
stituţionaliza clar calitatea de
simpatizant, sunt mulţi tineri care

sunt simpatizanţi ai PSD şi nu ţin ne-
apărat să se înregimenteze. Vom pre-
găti o nouă generaţie de lideri tineri,
după generaţia lui Ponta”, a declarat
Dragnea. El a menţionat că vor fi or-
ganizate dezbateri cu tinerii şi o plat-
formă online pentru aceste dezbateri
şi vor fi reactivate cluburile şi depar-
tamentele partidului.

În ceea ce priveşte manage-
mentul candidaţilor partidului, Drag-
nea a spus că, până în 15 octombrie,
fiecare organizaţie va transmite pro-
puneriile pentru funcţiile de primar,
preşedinţi de consilii judeţene, consi-
lieri, însoţite de o fişă din care să reiasă
sondaje de opinie, pregătirea profesio-

nală, moralitate, integritate, iar aceste
propuneri vor fi analizate de o echipă
de la partid. Potrivit lui Dragnea, can-
didaţii vor urma un program de trai-
ning şi va fi realizată o fişă electorală
pentru fiecare localitate, cu harta elec-
torală.

În privinţa comunicării in-
terne, Dragnea a anunţat comunica-
rea prin sistemul video cu
organizaţiile din teritoriu pentru ca
membrii partidului să afle în timp util
despre deciziile partidului şi să-şi
spună opiniile: ”Vom realiza sistemul
de video cu comunicarea în ţară, cel
mai util - membrii află în timp util
despre intenţiile şi deciziile conduce-
rii. Se vor transmite mesaje, membrii
vor fi informaţi de activitatea miniş-
trilor. Vom realiza un newletter săp-
tămânal, vor fi conferinţe de presă la
sediul central şi în fiecare judeţ”.

Preşedintele interimar al
PSD a mai arătat că miniştrii trebuie
să comunice, în apariţiile publice, ce
fac în domeniul pe care îl gestionează:
”Un ministru care merge la emisiune
şi comunică pe alte teme nu ajută pre-
mierul şi nici partidul”.

Societatea profesională de
insolvenţă Redresare Lichidare
SPRL vinde la licitaţie publică

sau negociere directă
următoarele bunuri:

debitor SC Gabi Star SRL: vanzare globala: pardesie kaki,
rosii, sacouri femei polyester, uniforme copii, costume
dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste – la pretul cel
mai mare oferit. Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi
de vineri, ora 12:00;
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala:
piese si accesorii pentru autovehicule (roti, inele, lacate
franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, su-
pape, tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi,
etc), calculator cu imprimanta si autofurgoneta Dacia
Papuc, la pretul cel mai mare oferit; Sedinte de vanzare vor
avea loc in fiecare zi de vineri, ora 11:00;
debitor SC Flaminia Nils SRL: Stoc de marfa constand in
articole de imbracaminte, incaltaminte, accesorii la cel
mai mare pret oferit si spatiu comercial in suprafata utila
de 152 mp cu cota parte din teren de 78/1439 mp, situate
in loc. Satu Mare, str. Stefan cel Mare, nr. 20, jud. Satu Mare.
Spatiul commercial este dispus pe 2 nivele, cu suprafata utila
de 74 mp la subsol si 98 mp la parter. Structura imobilului
este realizata din caramida, cu planseu din lemn acoperit cu
tencuiala si panouri rigips, inchideri din caramida, acoperis
tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla, tamplarie PVC
cu geam termoizolant. Finisaje: pardoseala pavata cu gresie,
pereti finisati in vopsea lavabila, fara crapaturi sau deteriorari
vizibile, instalatiile sanitare sunt in stare de functionare. In-
stalatia de incalzire este formata din tevi de cupru fara
calorifere si central termica. Imobilul este racordat la insta-

latiile de energie electrica, retea de apa si canal si gaz. Pretul
de vanzare este de 64.350 euro; Sedintele de vor avea loc in
fiecare zi de vineri, ora 14:00.
debitor SC Casimoc SRL: camion marca Iveco Trakker,
an fabricatie 2008, cu numar de inmatriculare MM-11-
MOC, la pretul de 35.400 euro + TVA. Autocamionul
prezinta defectiuni la urmatoarele componente: motor,
ansamblu piston STD pluscama, turbina, ferodouri, reglaj
etrier, doua pinioane (3 si 7) din cutia de viteza. Licitatia
pentru vanzarea acestui bun va avea loc la sediul lichidatoru-
lui judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sap-
atamanal, incepand cu data de 03.07.2015, ora 11:00. In
situatia in care acest bun nu se va vinde la termenul din
03.07.2015, licitatia va continua in acelasi loc si la aceiasi
ora in zilele de 10, 17 si 24 iulie 2015, la acelasi pret.
Debitor SC Larysa Izotherm  SRL – apartament cu 3
camere cu dependinte cu suprafata utila de 41 mp, situat
in loc. Satu Mare, Aleea Jiului, bl. 48, ap. 55, jud. Satu Mare,
et. III. Proprietatea are bucatarie 3,36 mp, hol 3,6 mp, baie
3,74 mp, o camera decomandata 7,82 mp si doua camere
nedecomandate 11,83 mp si 10,48 mp, fara balcoane. Par-
doseala din hol si camere este pavata cu parchet stejar, iar in
baie si bucatarie este gresie si faianta. Ferestrele sunt din
PVC cu geam termoizolant in bucatarie si in doua camere
si din lemn simplu in cea de-a treia camera, usi interioare
panel. Instalatiile sanitare sunt in stare de functionare, iar
instalatia de incalzire este formata din convector pe gaz
montat in camera cu suprafata de 11,83 mp. Pretul de van-
zare 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 participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice
vor achita un avans de 10% din valoarea de strigare.
Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771 sau
0361.428.128.      

SC DUNCA 
EXPEDITII SA 

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

(
0740.088.612; 
0740.161.514

Complex Cap Pod
Golescu

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

Preţuri
Promoţionale !!!

Relaţii la  

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

promoxcenter.ro
8 Copiere, imprimare, 
scanare alb negru şi color 
8 Finisare documente 
8 Copiere chei pentru  
automobile, lacăte, yale 
8 Cartele interfon 
8 Fotografii la minut 
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Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

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

www.gazetanord-vest.ro

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0261758740 

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

0733957668

Cele mai bune preţuri la produsele 

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

www.livadatransilvana.ro
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Marţi, 28 iulie 2015, s-au îm-
plinit 2 ani de când părin-
tele protopop Alexandru

Tincu a fost chemat de Dumnezeu
spre a sluji în Biserica triumfătoare a
cerului. Amintirea sa a rămas vie în
sufletele tuturor celor care l-am cu-
noscut şi ne-am bucurat de prezenţa
sa binefăcătoare. Imaginea sa ne va
rămâne mereu întipărită în minte, iar
glasul său şi sfaturile sale înţelepte
vor răsuna întotdeauna în inimile
noastre. 

Este o onoare şi, totodată, o
plăcere deosebită să scriu câteva rân-
duri – din suflet – despre personalita-
tea complexă a părintelui protopop
Alexandru Tincu.

Părintele Tincu Alexandru s-
a născut la 25 septembrie 1941, în co-
muna Odoreu, județul Satu Mare. A
urmat școala generală în comuna na-
tală, apoi a frecventat cursurile Liceului
„Mihai Eminescu” din Satu Mare și ale
Institutului Teologic Universitar din
Sibiu. Căsătorit, în toamna anului
1963, cu Mărioara Ardelean, tot din
Odoreu, au crescut împreună doi copii:
Marian și Alexandrina, bucuria cea mai
mare fiindu-le nepoata Ioana. 

A fost hirotonit întru preot
de către episcopul Valerian Zaharia al
Oradiei la data de 26 ianuarie 1964,
fiind numit preot la parohia Iojib. În-
cepând cu 1 iunie 1970 a fost transferat
la parohia Sătmărel, iar din 1 februarie
1977 la parohia ortodoxă Satu Mare V,
unde slujește până la data de 23 martie
1990, când este ales protopop al Săt-
marului, rămânând în această înaltă
demnitate până la mijlocul anului
2005. Părintele Tincu Alexandru a slu-
jit în biserica ortodoxă cu hramul
„Nașterea Maicii Domnului” din Satu
Mare între anii 1981-1993 şi la Cate-
drala ortodoxă „Adormirea Maicii
Domnului” din Satu Mare între anii
1993-2013, în calitatea sa de protopop
al Sătmarului şi ca paroh al  parohiei
ortodoxe Satu Mare I. A primit
distincția „Crucea Patriarhală”. A scris
numeroase articole și cărți cu un
conținut teologic, broșuri, conținând
diferite acatiste, publicate cu binecu-
vântarea Înalt Prea Sfințitului Justinian
Chira al Maramureșului și Sătmarului.
De asemenea, tipărește și volumele:
„Apa cea vie” (Baia Mare, 1997), „Cu
Mântuitorul spre Golgota – meditații
la Patimile Mântuitorului” (Satu Mare,
2003), „Predici la sărbători” (Satu
Mare, 2003), „Pâinea cerească” (Satu
Mare, 2004), „Mergând, învățați toate
neamurile – Predici” (Satu Mare,
2009) şi „Sfânta Taină a Preoţiei” (Satu
Mare, 2012).

A trecut la cele veşnice la data
de 28 iulie 2013, într-o zi de duminică,
în timp ce în toate bisericile se săvârşea
Sfânta Liturghie. Moartea a reprezen-
tat pentru părintele Alexandru trecerea
din Biserica luptătoare a pământului în
Biserica triumfătoare a Cerului, în care
va sluji înaintea tronului Sfintei Treimi,
înconjurat de îngeri.

Părintele Alexandru a fost în-
totdeauna inima parohiei, condu-
cându-și păstoriții pe calea mântuirii.
Ca duhovnic, între dânsul și credin-
cioşi s-a stabilit o relație de o profundă
intimitate. A pătruns în sufletul
păstoriților săi, inspirându-le încredere.
Aceștia au simţit că păstorul lor îi poate
tămădui prin sfaturile sale părintești. În
acțiunile sale, exemplul personal a avut
un mare rol, deoarece toți enoriașii l-au
privit ca pe un model de autentică
viețuire creștină. Părintele Alexandru a
fost un ghid în parohia sa, o busolă,
care a indicat faptele bineplăcute înain-
tea lui Dumnezeu, o Evanghelie vie,

care a transpus cuvântul Domnului în
activități rodnice. El a fost cu adevărat
omul lui Dumnezeu, comportându-se
ca atare, tratându-și credincioșii în
funcție de nevoile fiecăruia, fără să facă
diferențe bazate pe starea materială sau
socială a acestora, militând pentru în-
deplinirea a două obiective esențiale:
îndepărtarea de păcat și îndemnul spre
virtute. Credincioșii l-au ascultat, i-au
împlinit povețele, l-au iubit și l-au res-
pectat.

În calitatea sa de protopop,
părintele Tincu a fost atât ca un pă-
rinte, cât şi ca un frate pentru toţi preo-
ţii din Protopopiatul Sătmarului,
sprijinindu-i ori de câte ori a avut oca-
zia. În parohia sa, părintele Alexandru
a fost prietenul și confidentul tuturor,
în egală măsură. A întreprins vizite pas-
torale în casele enoriașilor, luând con-
tact direct cu problemele lor cele mai
stringente, dar și cu bucuriile acestora,
venind în maximă apropiere de ei. S-a
preocupat și de latura filantropică, ca-
ritativă din „grădina” sa, sprijinindu-i
pe cei oropsiți, cu concursul oamenilor
de bine. A luat parte activă și la
învățământul religios din școlile paro-
hiei sale, contribuind la deprinderea
copiilor cu cele mai elementare
cunoștințe teologice și principii mo-
rale. Părintele Alexandru a binecuvân-
tat viața credincioșilor de la leagăn
până la mormânt. S-a bucurat cu cei ce
au râs și a plâns cu cei întristați, după
exemplul Mântuitorului, Care parti-
cipă la veselia nunții din Cana Galileii,
dar și la tristețea provocată de diferite
boli pe care le vindecă, dar mai ales de
moartea fiului văduvei din Nain, a fii-
cei lui Iair sau a prietenului Său Lazăr,
aducând bucurie și speranță în sufletele
celor necăjiți. I-a conferit noului născut
statutul de membru al Bisericii lui
Dumnezeu prin Taina Sfântului Botez,
după care l-a pecetluit cu Sfântul Mir,
ca darurile Duhului Sfânt să se pogoare
asupra lui, dându-i puterea de a crește
și de a se dezvolta sufletește și trupește
în noua viață în Hristos. Apoi, l-a îm-
părtăşit pentru prima dată cu Trupul și
Sângele Domnului Iisus Hristos. Părin-
tele Alexandru, asemenea tuturor preo-
ţilor, a binecuvântat familia, unind prin
Taina Cununiei pe cei doi tineri care,
cu emoție sfântă, s-au prezentat înain-
tea Sfântului Altar, pentru a rosti un
„da” solemn în fața Domnului și a oa-
menilor. A fost prezent în casele
păstoriților săi, sfințindu-le rodul mun-
cii prin puterea dată lui de Dumnezeu.
S-a rugat pentru „pacea a toată lumea”,
pentru ploi când a fost secetă, pentru
împlinirea bunelor dorințe ale
credincioșilor, purtându-le rugăciunile
de mulțumire spre înaltul Cerului. Şi-
a plecat genunchii cu umilință în rugă-
ciune pentru cei suferinzi, săvârșind
Taina Sfântului Maslu și implorându-
L pe „Doctorul sufletelor și al trupuri-

lor” să caute „cu milostivire” asupra du-
rerilor omenești, tămăduindu-le. A fost
de față la căpătâiul celui muribund în-
cercând să-l mângâie și să-l întărească
în credință, vorbindu-i despre
frumusețea Raiului care îl așteaptă. L-
a pregătit pentru marea întâlnire cu Ju-
decătorul suprem, dându-i dezlegare de
păcate prin Taina Spovedaniei și
împărtășindu-l. De asemenea, cu du-
rere în suflet, l-a condus pe cel adormit
pe ultimul său drum pământesc, ru-
gându-L pe Atotputernicul Tată Ce-
resc să-i ierte păcatele și să-i primească
sufletul în Împărăția Sa. 

Prin urmare, părintele Tincu
Alexandru a avut un rol activ atât în Bi-
serica lui Dumnezeu, cât și în societatea
actuală, având misiunea de a se implica
în bunul mers al vieții spirituale și mo-
rale a credincioșilor încredințați lui
spre păstorire. A fost un reprezentant
veritabil al Domnului Iisus Hristos pe
pământ, vestind oamenilor Evanghelia
Sa, împărtășindu-i cu Trupul Său și cu
Sângele Său, făcându-i părtași harului
dumnezeiesc prin Tainele pe care le-a
săvârșit în virtutea puterii care i-a fost
încredințată, conducându-i spre
Împărăția Cerurilor, ajutându-i să
treacă din Biserica luptătoare (de pe pă-
mânt) în Biserica triumfătoare (din
cer). De aceea, putem spune că părin-
tele Alexandru a fost persoana prin
care creștinul credincios a avut posibi-
litatea de a comunica cu Dumnezeu, a
fost un mijlocitor între om și Dumne-
zeu.

A fost un tată, soţ şi bunic
dedicat familiei, un adevărat om, un ve-
ritabil slujitor al lui Dumnezeu şi al se-
menilor. A fost împodobit de
Dumnezeu cu darul de a spulbera orice
nelinişte din sufletele celor care îi ce-
reau sfatul părintesc. A iniţiat şi men-
ţinut un climat de pace între oameni,
indiferent de confesiune, etnie, stare
socială, pregătire intelectuală sau men-
talitate. De fapt, a fost un promotor al
cordialităţii interetnice şi interconfe-
sionale. A fost şi un om de cultură,
fiind recunoscut pentru scrisul său, dar
şi pentru emisiunile pe care le realiza,
toate contribuind la zidirea duhovni-
cească a oamenilor. Nu avea o voce pu-
ternică, dar poseda darul vorbirii, al
propovăduirii Cuvântului lui Dumne-
zeu. Predicile sale pătrundeau în inima,
sufletul, mintea auditoriului, mişcând
voinţa spre săvârşirea faptelor bune.
Prin cuvânt şi prin faptă, părintele Ale-
xandru şi-a condus credincioşii pe calea
mântuirii, găsind întotdeauna sfatul cel
mai potrivit pentru îndreptarea vieţii
fiecăruia. P.S. Justin Sigheteanul, în
predica sa de la înmormântare, a preci-
zat că părintele Alexandru a răspândit
mereu lumină în jurul său. De aceea, a
fost iubit şi preţuit şi aşa va rămâne pe
mai departe. A fost cu adevărat un “om
al cetăţii”, implicându-se în bunul mers
al vieţii Bisericii, dar şi în toate compar-
timentele vieţii publice şi sociale, fă-
când bine celor din jur, promovând
iubirea, egalitatea şi frăţietatea în socie-
tate. Demnitatea de protopop l-a ajutat
în acest sens, putând identifica şi biciui
mai uşor nedreptăţile şi solicitând cu
fermitate eradicarea acestora. Cărţile
sale au fost şi vor rămâne mereu ac-
tuale, bucurându-se de apreciere.

Orice cuvânt ar fi de prisos.
Acum, la doi ani după ce l-am condus
în mod solemn pe ulimul său drum,
aşezându-i trupul în ţărână, acum după
ce sufletul său şi-a luat zborul spre
Dumnezeu, nu ne rămâne decât să-i
fim recunoscători părintelui Tincu
Alexandru pentru tot ceea ce a făcut în
folosul Sătmărului, luminându-ne în
permanenţă calea spre Rai. 

Preot dr. Cristian Boloş

Părintele protopop Alexandru Tincu – 
propovăduitor al Cuvântului dumnezeiesc şi

mijlocitor între om şi Dumnezeu (1941-2013)
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OLimPia

Dublă victorie în Ungaria
8 elevii lui csik şi Dragomir au învins cu 2-1 pe fehergyarmat
şi pe mateszalka

Olimpia îşi continuă seria
meciurilor de verificare
cu adversari din Unga-

ria.

elevii lui csik şi Drago-
mir au împărţit lotul în două şi au
susţinut miercuri seara partide
amicale la mateszalka şi fehergyar-
mat cu echipele locale.

În ambele jocuri Olimpia
s-a impus cu 2-1.

La mateszalka au marcat
faur şi mureşan într-un meci în
care la pauză scorul a fost egal , 0-
0. În partea a doua sătmărenii au
dominat şi au reuşit să fructifice
două din ocaziile avute, gazdele re-
ducând din diferenţă pe final.

au jucat pentru Olimpia ,
la mateszalka: Băican şi Şuta por-
tari, muntean, csik, heil, iuhas-
cadar, Villand, tillinger, Roatiş-
Bîgiu şi faur. mureşan a intrat în
partea secundă.

La fehergyarmat gazdele
au condus cu 1-0 la pauză dar gal-
ben-albaştrii au revenit prin reuşi-
tele lui Roghină şi ionescu. au
evoluat pentru Olimpia cherecheş
( min 75 micle)- Paul, Şimon,
Bălău, ciul- Ştef, chivari, Lukacs,
tamas- Bura, Pop Patrik. au mai

intrat soproni, nemes, Roghină,
ionescu.

nu au evoluat, din cauza
unor probleme medicale, sălă-
geanu, selagea şi mărkuş!

Olimpia va juca sâmbătă
un alt amical, la Oşorhei, urmând
ca pe 5 august să întâlnească la
satu mare pe nou-promovata în
liga a 2-a, fc Baia mare.

În funcţie de situaţia fi-
nanciară de la club, antrenorul
tibi csik speră ca săptămâna vii-
toare lotul să intre într-un mini-
cantonament pe plan local.

CriStian Stan

Şah

Două medalii pentru CS UNIO la Naţionalele
pe echipe de la Iaşi

La iaşi s-au încheiat miercuri
campionatele naţionale de şah rezer-
vate echipelor.

De la satu mare au participat
echipele de la cs UniO, antrenor Pall
Zoltan, şi LPs , antrenor cătălin arde-
lean. La şah practic, LPs satu mare a
terminat concursul pe locul cinci în
vreme ce UniO  a terminat pe poziţia
a 13-a.

În schimb la şah rapid şi la
blitz, cei de la UniO au urcat pe po-
dium. elevii lui Pall Zoltan au termi-
nat pe locul doi, la egalitate de puncte
cu echipa campioană, la şah rapid şi pe
trei la blitz.

Pentru Unio la B8 au evo-
luat: hejja adam, angheluş mihai,
sălăjan Ştefania în vreme ce pentru
LPs satu mare au participat câm-
pean andra, angheluş alin-13 ani,
ilonczai David-14 ani, schneider erik
13 ani. De remarcat că LPs satu mare
a terminat pe cinci şi la şah rapid şi la

blitz.
La naţionale au participat în

total 113 echipe .
De remarcat că la iaşi au mai

fost în concurs şi alţi sătmăreni, dar cu
dublă legitimare.

Doroş  Radu si Geiger alex
au cucerit  două medalii de aur si un

bronz la B20 ( LPs satu mare + medi-
cina timişoara). Dicu Dan şi csurka
Roland: o medalie de aur si una de
bronz la B14 ( LPs satu mare + si-
ghetu marmaţiei) şi hejja irisz  o me-
dalie de aur şi două de  argint la f12
(LPs sm + sighetu marmatiei).

Florin Mureşan

Baschet mascULin
Trei sătmăreni la loturile naţionale U15 şi U14

săptămâna trecută a avut loc
la Braşov o acţiune de selectie pentru for-
marea lotului naţional U15 de baschet
masculin a României.În urma turneelor
de preselecţie care au avut loc tot timpul
anului au ramas la selecţia finală  50 de
sportivi. Dintre aceştia  s-au ales cei 16
jucatori care vor forma lotul de U 15 al
României.

Printre cei mai buni
baschetbalişti din ţară, la această cate-
gorie de vârstă se numără şi doi jucători
de la LPs satu mare. e vorba de Denis
Dobra şi Randis David, sportive
pregătiţi de Radu armaziu. cei doi vor
continua pregatirea la Brasov  până la fi-
nalul acestei săptămâni. 

Un alt jucător sătmărean, Luca

năstruţ, tot de la LPs , a fost convocat la
lotul national U14 care se pregăteşte tot
la Braşov. De remarcat că Luca năstruţ
continua tradiţia sportivă a familiei,
mama Lavinia fiind o fostă
baschetbalistă de lot national, iar tatăl,
Liviu, un fost jucător de fotbal de primă
ligă.

Cristian Stan

Beach-volei
Trofeul Sătmarului,
un turneu
internaţional de clasă
Un eveniment sportiv de anvergură va
avea loc la începutul lunii august la satu
mare. Platoul din centrul nou va
găzdui trofeul sătmarului la volei pe
plajă. astfel, în perioada 6-8 august vom
vedea la lucru echipe din România, Un-
garia, Ucraina, slovacia, cehia, serbia,
Grecia, turcia, Polonia, Bulgaria.
competiţia este dedicată senioarelor,
iar printre echipele înscrise în concurs
vor fi şi cel puţin două antrenate de
adrian Pricop, proaspetele vicecam-
pioane ale României, Beata Vaida şi
adriana matei. În funcţie de numărul
echipelor înscrise se va juca şi între 4 şi
6 august în calificări, iar partidele de pe
tabloul de 16 se vor disputa în week-
end. Organizatori principali sunt con-
siliul Judeţean, Primăria satu mare,
consiliul Local şi cs aDeP satu
mare. turneul este unul de top şi este
inclus în calendarul fR de Volei. s-a
dorit refacerea tradiţiei acestui sport la
satu mare şi a turneelor internaţionale
care la începutul anilor 2000 umpleau
platoul din centrul nou cu spectatori.

aJf satu mare anunţă că
testele fizice şi teoretice pentru ar-
bitrii din judeţ precum şi testarea
teoretică a observatorilor vor avea
loc duminică 9 august.

astfel, de la ora 8, pe sta-
dionul Olimpia vor da testele fizice

toţi arbitrii, urmând ca testarea
teoretică să aibe loc de la ora 11,30
la hotel aurora.  De asemenea ob-
servatorii au fost convocaţi de la ora
9,45 tot la aurora pentru testarea
teoretică, probă ce va începe la ora
10. Prezenţa este obligatorie.

Teste pentru arbitri 
şi observatori la AJF

Problemele de la echipa de
baschet de la csm nu se mai ter-
mină. Ofertată de conducerea clu-
bului, fosta antrenoare  adriana
Pricop a spus „pas” fiind decisă să-
şi continue proiectele la nivel de ju-
nioare. În plus, se pare că adriana
Pricop ar fi fost deranjată şi de lipsa
de perspective , lotul nefiind contu-
rat . În plus problemele financiare
de la club nu vor permite transferuri
care să asigure echipei un parcurs
măcar onorabil în condiţiile în care
celelalte formaţii din Liga naţio-
nală sunt destul de active pe piaţa
transferurilor.

În condiţiile în care au fost
refuzaţi de adriana Pricop , oficialii
de la csm au apelat la sătmăreanca
Viorica ibi ciocan. Viorica ibi cio-
can (63 ani) e componentă a gene-
raţiei crescute la satu mare de
regratata ecaterina Both , iar ca an-
trenoare a lansat-o printre altele în

performanţă pe fiica ei, cristina
ciocan, considerată de specialişti ca
fiind  una dintre cele mai bune ju-
cătoare din istoria baschetului femi-
nin românesc. 

Rămâne de văzut şi ce ju-
cătoare vor veni la satu mare în
condiţiile în care şi  fostele junioare
par tentate să aleagă alte cluburi. 

Până acum de la csm
satu mare au plecat andreea Pop,
flavia ferenczi, Luminiţa manta,
andreea Olah şi Diana moldo-
veanu. În condiţiile unui buget de
austeritate e puţin probabil ca
eniko Laza să continue la satu
mare singurele disponibile fiind
Renata szmutku, teodora Vasile,
Diana moraru , Bianca Kiss sau Va-
lentina Bolba. cu menţiunea că ul-
tima ar putea ajunge la cluj napoca
sau în alt centru universitar după ce
a trecut cu brio Bacalaureatul.

Cristian Stan

Baschet feminin
Adriana Pricop a spus „pas”, Viorica
Ibi Ciocan ar putea antrena CSM-ul



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@top-
market.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
sitemelor de instalatii electrice, sanitare si
HVAC. Responsabilitatile specifice pos-
tului includ, fara a se limita la :
-mentenanta sistemelor de instalatii electrice,
sanitare si HVAC in locatiile clientilor
-Verificarea preventiva de mentenanta a
centralelor tehnice si sistemelor de aer
conditionat
-mici reparatii vopsiri, gleturi, inlocuiri
gresie, 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 teh-
nic
-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
comunitate, 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, cunosca-
toare a limbii italiene, pe postul de inspec-
tor de calitate in Romania. Va rugam sa ne
transmiteti CV-urile Dvs la adresa de mail:
newquality@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, di-
verse cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de
saptamana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Tele-
fon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele:
balastru, pietriş, moloz, pământ pentru
grădină şi gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientului. Serio-
zitate şi punctualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări.
0755-699856.
l Duc-aduc persoane în Germania.
Telefon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania,
Spania, Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, in-
tern şi extern, la cele mai bune preţuri. Te-
lefon (non-stop): 0745-312034.

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 nego-
ciabile, in orice tip de teren. Informatii te-
lefon.0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri,
majorate la pret corect. Bonusuri masina
de facut bule de sapun, fotografii magne-
tice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, in-
stalare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-
Fi, curăţire unitate, instalare programe
office etc. La nevoie-deplasare la domici-
liu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full Europa, com-
patibil cu toate aparatele cu harta pentru
maşină mică, camion. Telefon 0740-
774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la
preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule
de săpun, fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Tele-
fon: 0740-458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii
avantajoase. Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar şi la domiciliul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet
clasic + parchet laminat cu maşină aspira-
tor. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte

evenimente speciale. Editare video, montaj
video, transpunere casete VHS, miniDV,
Hi8 pe DVD. Experienţă mare în dome-
niu la cele mai mici preţuri!!! Telefon
0745-210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C,
D. Profesionalism, preţ avantajos. Maşini
ultimul tip. Telefoane  0744-238243,
0361-421142, 0744-590033, 0753-
105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade,
copertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domi-
ciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în in-
stalaţii sanitare şi gaze naturale la preţuri
avantajoase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele im-
portante din viaţa dumneavoastră, vă ofe-
rim filmări şi fotografii pentru nunţi,
botezuri şi alte evenimente, cu aparatură
profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. Telefon:
0744-804981. 

TERENURI

l Vand parcele de 635 mp in Martinesti,
cartier Verona. Tel 0744.252.824
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT, in
Lazuri, pret 10.000 euro. Tel 0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42
m cu anexe, aproape de Satu Mare. Pret ne-
gociabil. Tel 0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu do-
cumentatie si autorizatie de constructie,
mediu, pompieri, pentru o fabrica de pro-
cesare a legumelor si fructelor. Tel
0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari in-
travilan in Satu Mare 15/20 ; 30/20 pro-
funzime;zona Dara-Diana,1200 euro/ar
neg.Tel 0742.763.592  
l Vand parcela - ari-zona Auchan-Hotel
Dana. Tel 0745039506 
l Vand teren 1,7 ha la 1,6 km de oras
deschidere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren constructii,
semicentral(parcelabil) in Carei, 650
eur/aria( si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Ca-
reiului 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada
Victoriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are
apa-canalizare, curent electric, foisor, wc,
magazie pentru unelte si parcare betonata.
0725915007
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari in-
travilan, zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o
casa mica de vacanta. Terenul are 25m
front. Pret 18.000 euro negociabil.
0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24 ari,
parcelabil. 0740858313
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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 Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m de la dru-
mul principal, 5.500 euro, negociabil. Te-
lefon: 0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravi-
lan 10 ari cu cabana, fantana, pomi fructi-
feri, pret 5100 euro negociabil. Tel
0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa
mica de 2 camere, teren intravilan 10 ari,
pret 16000 euro. tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe
strada Victoriei, pret 8.000 de euro, tel
0361.420.692

GARSONIERE

l Vand garsoniera tip apartament M
14,bloc de caramida cu mobila de bucata-
rie,baie marita.Pret 13.000 euro.Tel :
0753.674.387  
l Vand Garsoniera pe strada arinului.
7000 euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, ter-
mopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Tele-
fon 0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera
confort sporit, casuta alcatuita din camera
bucatarie baie (apa, curent) situata langa
strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere Micro 17,
aranjat, gol, imediat ocupabil, Belsugului,
et.4, cu acoperis. Tel 0740.634.814
l Vând apartament 2 camere, Micro 15
str. Oituz, preţ 19.500 euro.Tel.
0720.031.047  
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai,
et.4, acoperis, pus la punct.Pret 18.000
euro. tel 0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15,
et.2, semidecomandat, suprafata 50MP,
pret  18.000 euro. tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere, central,
25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
langa Profi, semidecomandat, parter, bal-
con inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in
apropiere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semideco-
mandat, nu este renovat. Pret 23.000 euro
negociabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din
caramida, pret 13500 euro. Tel:
0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidari-
tăţii (beton), 48 mp, etaj III, 18.000 euro.
0788-728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000
euro. Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă,
etaj I, geamuri termopan, finisat. 0747-
701091.
l Vând apartament 2 camere semicen-
tral, etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ
- 29.000 euro. Urgent! Telefon 0747-
907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II,
în M15. Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 ca-
mere, baie, bucătărie, hol, cămară, în su-
prafaţă de 55 mp, et.4. Informaţii la telefon
0748604766.
l Vând apartament 2 camere, renovat,
cu termopane, microcentrală, faianţat, gre-
siat, etaj III, la preţul de 19.000 euro. str.
Aleea Humuleşti,  nr.2,  telefon 0743-
632354.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap.3 camere la parter,Carpaţi
2,utilat.Preţ negociabil,merită văzut
Tel:0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4,
micro 15, renovat recent, 27.000 euro. Tel
0747519133

l Vand apartament 3 camere pe Dru-
mul Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 bal-
coane mari, beci, parcare, gol, imediat
ocupabil. Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa
scoala si gradinita, reabilitat termic, imbu-
natatiri, b-dul Muncii, Micro 16,
0758623443
l Vand apartament 3 camere, etaj 10,
Mal Stang Somes, bLT3, ap.41. Telefon
0742630314
l Vand apartament 3 camere in micro
17 etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in casa,3
camere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol,
gradina 2 ari jumătate zona Strandului
65.000 euro. Tel. 0742.763.592
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic,
accept prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul
Careiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2 bal-
coane mari,beci nefinisat.Tel :
0361.805.409 sau 0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Te-
lefon: 0740-477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si
garaj,pe aleea Gladiolei nr.1,et 2,cart.14
Mai.Pret:28000 Euro.Tel:
0770.191.459,0721.475.767

APARTAMENTE 4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa 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. 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 beci-
uri si 8 arii de gradina, pret 93.000 euro ne-
gociabil negociabil sau jumatate din
proprietate 41.500 euro negociabil. Tel
0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie uti-
late,curte si gradina cu vie si pomi fructiferi
.Relatii Tel:0743.105071

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie,
bucătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5
ari teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren
extravilan, aşezat la capătul străzii Odo-
bescu. Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-
346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate uti-
lităţile, imediat ocupabil + 0,50 ha teren
cu două solarii - 900 mp, acoperit. Tele-
fon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră con-
fort sporit 7 ari livadă cu casă alcătuită
din cameră, bucătărie, baie (apă, curent),
situată lângă ştrand. Telefon 0770-
467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
cămară alimente, un hol la intrare, garaj,
5 ari cu toate utilităţile, la preţ bun -
56.000 euro. 0770-429973, 0741-
344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV,
luxos. Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in
Carei. Telefon: 0746335117,
0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere,
etajul I. Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere,
et IV, renovat complet, mute dotari in
Carei, 17.600 euro. Telefon:
0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+ gaz+ baie in Carei. Telefon:
0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10
ari teren in Carei, 24.000 euro, neg. Tele-
fon: 0746476885
l Vand apartament 2 camere deco-
mandate, 37 mp, et. IV, renovat complet
cu multe inbunatatiri, 17.600 euro. Tele-
fon: 0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10
arii, Carei, la 24000 Euro. Telefon:
0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial
în Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în
Foieni. Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară
în Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coa-
fură cu toate dotările în Carei, zonă cir-
culată. Telefon: 0746476885.
l Vând casă bună pentru birou, activi-
tăţi comerciale, cabinete medicale etc. în
centrul vechi al Careiului. Telefon: 0744-
131384.
l Vând apartament în Carei, MV1,
parter, 2 camere, 2 băi, semidecomandat,
confort 1, suprafaţă 60 mp. Preţ 30.000
euro. Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie,
baie, şură, garaj, bucătărie de vară, gaz, cu-
rent, apă, încălzire centrală, 35 ari de
teren, situată în Carei, pe str. Spicului nr.
7. Preţ 85.000 de euro, negociabil. Infor-
maţii 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, pivniţă. Relaţii la telefon:
0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

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

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

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

Vând 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 productie ,
ateliere , depozite , sopron , etc ) cu  suprafata con-
struita  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 , so-
pron , 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 supra-
fata de 51 mp utili in asociatie in Satu Mare, strada Drep-
tatii, 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 Poli-
gonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 71.500
euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea
Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic AQUILA, jude-
tul Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in localita-
tea Satu Mare, pe Drumul Careiului in imediata apro-
piere 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 pretul
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 Rizzi 25,650.00 lei
Masina de prelucrat piei 22,030.00 lei

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

SC 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
mas frezat BUC 1 74.48 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

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

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 judi-
ciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, judeţul
Satu Mare, in data de 31.07.2015 SC ERGOLEMN
S.A 08:00, SC FOX COM SRL 08:30,  SC CLA-
RION PROD SRL 09.00 am,  SC LORD LAND
SRL  09.30 am, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A
10:00 a.m., SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30 a.m., SC
MANITA GUINEEA SRL 11:00 AM , SC MIDI-
CONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS COM SRL
12:00 p.m , SC  ANDANDINO LAND  SRL ora
12:30, SC TECHNOTRADE 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 lichida-
tor judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunu-
rile 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-insolv.ro
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichida-
tor judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunu-
rile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati, prêt
de pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone 1 bucata
prêt de pornire 4.900 euro, , licitatia se va organiza in
data de 31.07.2015  la ora 9:00 am, si va avea loc in loca-
litatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichida-
tor judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunu-
rile debitoarei SC PROIMOB SRL
-Mijloace fixe, imobilizari necorporale si stocuri de
mafa, 1.918 Eur
-Teren cu constructii industriale str. Careiului nr.160
Satu Mare, 406.766 Eur 
-teren  cu constructii industriale str. B.P. Hasdeu, nr. 23
Satu Mare, 1.427.497 Eur
-teren intravilan 15.000 mp situat in Bucuresti str. Dru-
mul Ciorogarla, nr 291-295, sector 6, 500.400 Eur 
-licitatia se va organiza in data de 14.08.2015  la ora
14:30.
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 0749212108

A N U N T
Liceul cu Program Sportiv,anunta

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

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

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

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

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

PROBA DE CONCURS
-           PROBA SCRISA
-           INTERVIU

DIRECTOR
Prof.Pacurariu Ionel Dumitru

ALTE INFORMATII LA TELEFON
: 0261 / 717464  -SECRETARIAT

VÂND URGENT DOUĂ PARCELE
DE CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ FOARTE
BUNĂ, ÎN VIILE ARDUDULUI LA
ŞOSEA. OFERTĂ AVANTAJOASĂ!
0744-432370 SAU 0741-179214.

De vânzare 2 apartamente si 2 garsoniere
- parter la pachet sau separat în Negreşti
Oaş, Cart. Decebal. 0746752180.

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

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



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. infor-
matii la telefon 0745390764
l Vand casa la Radulesti. 0745390764 
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, ampla-
sata pe o gradina in mijlovul satului cu li-
vada. Pretul mai ieftin cu 30-40%. Tel
0261.871.558
l Vand teren aproape de Satu Mare, pret
negociabil. Tel 0770912484, 0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra
nr.312,aproximativ 9 ari total.tel
0748.657.306  
l Vand teren intravilant in Vetis
4900mp pe strada Satmarel 300m stanga
de la drumul Careiului 14500 euro
neg.Tel: 0751.750.481
l Vand loc de casa in Viile Satu Mare.
Tel 0753809700
l Vand loc casa in Halmeu, 28 de arii
cu 1000 euro aria. 0742481793
l Vand casa in Ungaria  Csenger cu 3
camere ,bucatarie,living,baie,spait,2 garaje
toate utilitatiile in casa,anexe gospodaresti
plus inca o cladire cu 3 incaperi pentru ate-
lier,15 ari teren.Tel: 0740.317.642 
l De vanzare casa in centrul comunei
Apa cu 3 camere,utilitati si 16 ari de teren
Urgent pret 15.000 euro negociabil. Tel:
0757.719.238  
l Vind teren intravilan 1126 mp, in
Moftinu-Mic, 50 metri de la DN Carei-
Satu-Mare, pret negociabil. Telefon:
0788510733
l Vând/schimb casă superfinisată la
ţară, 42 ari teren, izolată exterior, geamuri
termopan, baie, bucătărie, hol, trei camere
mari, 2 intrări, la casă, cu uşi termopan,
centrală pe lemne, boiler gaz, boiler curent.
0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras.
0726-643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oşteze
nr. 281 şi 2 locuri de casă alăturate. 0742-
464113.
l Vând casă mică în Lazuri cu zece ari
de teren. Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în
Satu Mic nr. 154. Telefon 0742-524606,
0261-726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha,
la Medieş Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500
mp, în comuna Moftinu Mic, jud.Satu
Mare. Telefon: 0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu
Aurit, acte la zi, 2.400 euro, uşor negocia-
bil. 0758-253630.

VÂNZĂRI AUTO

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

l Vand Vw Golf 4, an 2001, benzina,
Euro 4, clima, recent adus in tara, carte
service. Tel 0773.835.662
l Vand Ford Transit Connect, an 2004,
Diesel, Utilitara, recent adusa in tara. Tel
0773.835.662
l Vand Vw Polo, an 2001, benzina,
euro4, 1400 cmc, climatronic, carte serv-
ice, recent adus in tara. Tel.0773.835.662

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand mobilă nuc, furnir, bibeloruri,
diverse. 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
avantajos. Tel.  0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vând  frigder Arctic şi congelator. Tel:
0745.390.769 şi 0745.390.764  
l Vând frigider mijlociu. Tel:
0361.805.409 sau 0748.922.050 
l Vand calorifere din otel aproape noi.
Tel: 0748.789.890 
l Vand carucior de copii, nou si gard de
trestie. 0740079656

VÂNZĂRI ANIMALE

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

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, Internatio-
nal, coase, discuri, agricole noi, prese balo-
tat, semanatori, anvelope tractor, cabine
tractor. Tel: 0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare
International, Fiat, Case, putere 50 CP-
125 CP, coase, semanatori, preturi accep-
tabile. Tel. 0756.949.699 

l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug
+ semanatoare paioase 15 randuri toate in
stare buna de functionare. Tel :
0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre
Ghenci. Telefon: 0757424405.          
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, cen-
tral, curte interioară, asociaţie. 0770-
592182, 0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată +
internet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile).
Telefon 0748313962
l Dau în chirie casă 2 camere pentru bi-
rouri, activităţi comerciale, depozit, unei
persoane singure. Str. Ioan Slavici 73. Te-
lefon 0749-134955.
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

Gazeta de nord-Vest 
se poate achiziţiona din lanţul 

de magazine 
sAntec şi BArtA Ati!

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

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

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  
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06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:10 – Program pentru copii:
„Richard Wurmbrand”
09:30 – La vârsta noastră ... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – La izvor de cânt şi dor  
14:00 – Şedinţa Consiliului Judeţean
Satu Mare (direct)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Şcoala Sătmăreană 
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului 

19:10 –  Şedinţa Consiliului
Judeţean Satu Mare (reluare)
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în Cotidian
(reluare)
22:00 – Oameni şi Fapte 
23:00 – Știri NV TV 
23:40 – Music News 
00:10 – Ceaiul de dimineaţă
(reluare)
01:30 – Film artistic: „Noua ordine
mondială”
03:00 – Film românesc: “O zi bună”
03:30 - Film artistic: „Telefonul”
04:30 – Music News
05:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)

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 Eroi de
sacrificiu(12) 22:30 Jocuri
periculoase(15)   00:45 Eroi de
sacrificiu(12) 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)
O femeie mai în vîrstă

vă propune o colaborare avanta-
joasă sau poate chiar un nou loc
de muncă. Vă recomandăm să
vă consultaţi cu partenerul de
viaţă. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Aveţi o zi bună pentru
contracte, asocieri şi investiţii
financiare. Sînteţi convingător,
iar relaţiile cu cei din jur sînt
foarte bune. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Evitaţi speculaţiile şi ţi-
neţi cont de sfaturile celor apro-
piaţi! Vă sfătuim să nu neglijaţi
odihna. Puteţi obţine cu uşu-
rinţă cîştiguri financiare. 
RAC (22.06 - 22.07)

Reuşiţi să îi transmiteţi
partenerului de viaţă entuzias-
mul care vă caracterizează şi,
împreună, faceţi planuri ambi-
ţioase, pe termen lung. 
LEU (23.07 - 22.08)

Prietenii şi persoana iu-
bită sînt nemulţumiţi pentru că
vă dedicaţi prea mult studiului.
Satisfacţiile intelectuale vă de-
termină să nu ţineţi cont de pă-
rerile celor din jur. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Este o zi bună pentru
activităţi profesionale. Vă sfă-
tuim să vă folosiţi creativitatea
pentru proiecte pe termen lung. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

La serviciu, reuşiţi să
puneţi în practică idei originale,
însă vă recomandăm să nu vă aş-
teptaţi la aprecieri din partea
colegilor. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sînteţi într-o formă in-
telectuală bună, care vă influen-
ţează favorabil relaţiile cu cei
din jur. Este o zi bună pentru
întîlniri cu prietenii. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Încrederea în forţele
proprii şi spiritul de iniţiativă vă
ajută în tot ce faceţi. După-
amiază vă ocupaţi de proble-
mele partenerului de viaţă. 
CAPRICORN (21.12 -
19.01)

O rudă mai în vîrstă vă
ajută cu bani şi vă redă încrede-
rea în forţele proprii. După-
amiază vă schimbaţi planurile în
legătură cu o călătorie. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Din cauza ideilor mai
neobişnuite pe care le aveţi azi,
relaţiile cu prietenii pot avea de
suferit. Vă recomandăm să nu
vă impuneţi punctul de vedere. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Demaraţi o activitate
originală, cu care veţi avea suc-
ces. Vă recomandăm să fiţi con-
secvent şi să acceptaţi ajutorul
unui prieten.

HOROSCOP

Ora 20.30 - Eroi de sacrificiu 

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

1) SC AVE BURAS SRL, CUI
16143961 :

a) Hala nr.2 în suprafață utilă de

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

Prețul de pornire la licitație –
58.755,60 lei

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

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

SC TOPOLINO SRL, CUI
18301618

a) Imobil ap.2 înscris în CF 56852

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

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

ora 12.
Garanția de participare la licitație –

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

Informații suplimentare–
tel.0745545862, 0786199011
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Pescarii sătmăreni se
simt tot mai înşelaţi de
proprietarii de bălţi. Tot mai
mulţi dintre ei susţin că
proprietarii le cer o grămadă de
bani pentru nimic. Deşi se laudă
cu populări frecvente, acestea
există doar pe hârtie. În realitate,
în bălţi se bagă mult mai puţin
peşte decât se spune sau chiar nu
se bagă deloc. Proprietarii şi
administratorii acestora mai au o
metodă prin care îi fentează pe
pescari. Mai precis, aceştia
hrănesc pe ascuns peştii. Astfel,
pescarii pot sta mult şi bine pe
mal, aşteptând în zadar ca peştele
să tragă la undiţă. De asemenea,
patronii şi administratorii mai au

o metodă de a-şi proteja peştii din
baltă de pescari. Aceştia dau
drumul la stăvilare în mod
discret. Simţind scăderea bruscă a
nivelului apei, imperceptibilă de
altfel ochiului uman, peştii nu
mai mănâncă, pregătindu-se
instinctiv pentru o perioadă de
secetă. Cam acestea sunt
metodele pe care le ştiu
majoritatea pescarilor. Cine ştie
câte altele mai există. În asemenea
condiţii, nici nu e de mirare că
pescarii sătmăreni preferă să
meargă la bălţile din Ungaria. Cel
puţin acolo este peşte din belşug,
iar patronii şi administratorii nu
apelează la tot felul de tertipuri
murdare pentru a-i înşela.

Tertipuri reclamate de pescari

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

curs valutar

8 20 %  şanse de precipitaţii

Maxima: 25°C         Minima: 9°C

Umiditate: 63% a

a

a

euRo 4,4075

usD 4,0152

100 Forinţi 1,4269

sexagenară bătută măr de
un tâlhar pentru 200 lei
8 Autorul tâlhăriei a încercat să se ascundă în Bihor, însă a fost prins de poliţişti

Poliţiştii Secţiei Tăşnad au
fost  sesizaţi miercuri
dimineaţă despre faptul că

marţi, pe raza localităţii Becheni, o
femeie ar fi fost victima unei
infracţiuni de tâlhărie. Oamenii
legii s-au deplasat de urgenţă la faţa
locului, iar din cercetările efectuate
s-a stabilit că marţi, la ora 23.00,
Vasile C., de 39 de ani, a pătruns
prin forţarea uşii de acces, în
locuinţa unei vecine, în vârstă de
67 de ani, care locuia singură.
Bărbatul i-a aplicat acesteia
lovituri repetate cu pumnii la
nivelul feţei, toracelui şi braţelor,
iar sub ameninţarea unui obiect
tăios i-a sustras suma de 200 lei,
părăsind apoi domiciliul părţii
vătămate. Persoana vătămată a fost
transportată la unitatea medicală
în vederea efectuării investigaţiilor
medicale necesare. Conform
concluziilor provizorii ale
medicului legist, leziunile pe care
femeia le are necesită pentru
vindecare 25-30 zile de îngrijire
medicală, fără a-i fi pusă viaţa în
pericol.

Poliţiştii au desfăşurat

activităţi specifice pentru
depistarea lui Vasile C., care după
comiterea faptei a părăsit
domiciliul său. În urma colaborării
dintre poliţiştii Secţiei Tăşnad cu
poliţiştii bihoreni, bărbatul a fost
identificat pe raza localităţii
Popeşti, din judeţul învecinat. Faţă
de acesta s-a dispus măsura

reţinerii pentru 24 de ore, urmând
să fie prezentat Parchetului de pe
lângă Judecătoria Carei cu
propunere de arestare preventivă.
Bărbatul a fost încarcerat în arestul
Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Satu Mare. În cauză se efectuează
cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de tâlhărie calificată.

CONCLUZIE. Leziunile provocate victimei necesită 25-30 
de zile de îngrijire medicală

RobeRt maRcus

Aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Negreşti-Oaş 

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

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

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

Compania OMS
România SRL

Din motive doar de el ştiute,
un piroman a incendiat ieri noapte un
şopron cu paie în localitatea Terebeşti,
punând astfel în pericol şi gospodăriile
din jur. Intervenţia pompierilor, care au
luptat mai bine de patru ore cu flăcările,
a făcut ca focul să nu se extindă.

Miercuri seara, în jurul orei
23.10, pompierii sătmăreni au fost
sesizaţi despre producerea unui in-
cendiu izbucnit în incinta unei
gospodării din localitatea Terebeşti. La
faţa locului s-au deplasat pompierii din
cadrul Detaşamentului de Pompieri
Satu Mare, cu trei autospeciale de stin-
gere cu apă şi spumă şi un echipaj de
prim ajutor SMURD, care au inter-
venit pentru lichidarea incendiului în

cooperare cu SVSU Terebeşti.
Pompierii au  constatat că

ardeau baloţii de paie şi fân dintr-un
şopron, cu pericol de propagare la
gospodăriile învecinate. Au ars, aproxi-
mativ 1.200 de baloţi de paie, 2.000 de
baloţi de fân şi acoperişul şopronului pe
o suprafaţă aproximativă de 300 metri
pătraţi.

Potrivit pompierilor, focul a
fost pus intenţionat de către o mână
criminală, însă cel puţin deocamdată
nu se ştie cine a făcut acest lucru şi de
ce. Incendiul a fost lichidat, datorită
operativităţii pompierilor, la ora 3:48 şi,
din fericire, nu au existat persoane
rănite.

Florin Dura

Incendiu devastator provocat 
de un piroman la Terebeşti

Poliţiştii Secţiei Negreşti Oaş
au fost sesizaţi miercuri, prin apelul unic
de urgenţă 112, despre faptul că un
bărbat ar fi fost victima unui eveniment
rutier. Poliţiştii s-au deplasat la faţa
locului şi au stabilit că, pe strada Mare
din localitatea Oraşu Nou, s-a iscat un
conflict spontan între un conducător
auto şi un biciclist, în vârstă de 57 de ani.
În timpul conflictului, Alexandru K. i-
ar fi aplicat biciclistului o lovitură cu
pumnul la nivelul capului, stabilindu-se
astfel că Ştefan B. nu a fost victima unui
eveniment rutier.

Miercuri, la orele 16.20, pe
strada Petru Maior din Tăşnad a avut
loc o altercaţie între mai multe persoane.
La faţa locului s-a deplasat patrula
formată din poliţist şi jandarm care a
constatat că, pe fondul unor
neînţelegeri, între mai multe persoane a
intervenit un conflict spontan, în
timpul căruia Adalbert M. le-ar fi
aplicat lovituri cu o furcă numiţilor
Tiberiu D. şi Zoltan D. Victimele au
fost transportate la unitatea medicală, în
vederea acordării îngrijirilor medicale
necesare, fiind diagnosticate cu multiple
contuzii, nefiind necesară rămânerea
sub supraveghere medicală. În ambele
cazuri au fost întocmite dosare penale şi
se efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de lovire sau alte
violenţe.

Robert Marcus

Bătaie cu furca
la Tăşnad

Poliţiştii rutieri careieni au
identificat miercuri dimineaţă, în jurul
orei 7.00, pe strada Urziceni din
municipiul Carei un autoturism Dacia
condus de Gheorghe M. Conducătorul
auto a fost testat cu aparatul etilotest
care a indicat o concentraţie de 0,55
mg/l alcool pur în aerul expirat, i-au fost
recoltate probe biologice de sânge în
vederea stabilirii cu exactitate a
alcoolemiei. Tot miercuri, în jurul
prânzului, poliţiştii Secţiei Gherţa Mică
l-au depistat în trafic, pe raza localităţii

Târşolţ, pe Vasile A., care conducea un
autoturism marca Mitsubishi.  Bărbatul
emana halenă alcoolică, iar poliţiştii au
încercat să-l testeze cu aparatul etilotest,
dar datorită stării sale, nu au reuşit,
motiv pentru care a fost condus la
unitatea medicală unde i-au fost
recoltate probe biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei. În ambele
cazuri, oamenii legii au întocmit dosare
penale pentru conducere sub influenţa
alcoolului.

Robert Marcus

Doi şoferi prinşi băuţi la volan
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