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Editorial

Imigranţii, Europa
şi România
VOicu d. rusu

pOLiTiC
Noul Cod 

fiscal ar putea
fi promulgat
până lunea 

viitoare

Trei sătmăreni, băgaţi
în spital de bătăuşi pag. 16

Bugetul oraşului Negreşti-
Oaş a crescut substanţial după ultima
rectificare bugetară. peste 3,1 de mil-
ioane de lei au intrat în vistieria
primăriei, marea majoritatea a aces-
tora provenind de la Guvernul
României. Consilierii locali au apro-
bat în şedinţa de ieri rectificarea
bugetară, precum şi creşterea salariilor
angajaţilor din aparatul primăriei
Negreşti-Oaş.

Rectificarea bugetară a
reprezentat, potrivit afirmaţiilor făcute
de primarul Aurelia Fedorca, o
adevărată gură de oxigen pentru con-
tinuarea investiţiilor în capitala Ţării
Oaşului. “Această rectificare bugetară
reprezintă o adevărată gură de oxigen
pentru noi, astfel încât activitatea
primăriei, dar şi investiţiile din oraş, să
continue fără sincope în acest an.
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Rectificare bugetară cu un mare
plus la Negreşti-Oaş
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LiGA A iv-A ELiTE
Meci nebun la Botiz

Liga a 4-a de elită a început
promițător. Meciuri echilibrate,
condiții decente și un fotbal plăcut în
condițiile în care la ora jocurilor am
avut temperaturi de 34-35 de grade în
tot județul. 

Cel mai atractiv joc s-a dis-
putat cu siguranță duminică la Botiz.
voința Doba a condus cu 2-0 prin
reușitele lui Demian Duțu în
minutele 25 și 46 și se părea că nu va
avea emoții în a pleca acasă cu toate

punctele. Doar că la rampă a ieșit pen-
tru gazde fostul junior de la Olimpia,
Mircea Donca. Acesta a centrat în
minutul 68 pentru o deviere
nefericită în proprie poartă a unui
fundaș de la Doba… 1-2.iar apoi, în
prelungiri a oferit pe tavă două pase
ideale de gol lui Toni Rusu care în
minutele 90+1 și 90+3 a adus o vic-
torie nesperată pentru trupa lui Nelu
Donca.
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Serviciile medicale vor fi
acordate, începând de azi, doar cu
cardul de sănătate asiguraţilor
cărora le-a fost emis, astfel că per-
soanele care nu l-au primit trebuie
să îl solicite de la casele de asigurări
de sănătate de care aparţin, luni
fiind încă neridicate aproximativ
300.000 de carduri. Astfel, de azi,
cei care au cardul de sănătate emis
şi au nevoie de un serviciu medical
care nu reprezintă o urgenţă tre-
buie să meargă la medic cu acest

document. Asiguraţii cărora nu le-
a fost emis cardul vor beneficia în
continuare de servicii, după ce
medicul va vedea în sistem că nu
le-a fost eliberat documentul, fără
a avea nevoie de adeverinţă de la
casa de asigurări de sănătate de care
aparţin. “Atât timp cât cardul este
între imprimerie şi poştă, între
poştă şi domiciliu, între poştă şi
Casă mi se pare normal ca pacien-
tul să primească serviciile medicale
atunci când are nevoie de ele. 

Cardul de sănătate, obligatoriu
de azi

cotidianul sătmărenilor
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DUpă ACELAşi SCENARiU CA şi viOLUL DiN vASLUi

O minoră a fost violată
în grup la Vama
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Exodul imigranţilor care stră-
bat Grecia, Macedonia, Ser-
bia şi Ungaria, pentru a

ajunge mai ales în Germania, pare de
neoprit. Europa trece poate prin cea
mai mare criză din ultimele decenii.
Mai multe mii de imigranţi, prove-
niţi din Africa şi Orientul Mijlociu,
intră în fiecare zi pe bătrânul conti-
nent, fugind de război şi sărăcie.

Se impune subliniat faptul
că statele europene, în special cele
din vechiul lagăr comunist, nu se
arată prea tolerante cu refugiaţii.
Unele dintre ele sunt deja în stare de
alertă , au trimis armată şi blindate
la graniţă şi cer măsuri radicale. Gu-
vernul de la Budapesta, cum se ştie,
a construit un gard de sârmă ghim-
pată la graniţa cu Serbia şi ia în cal-
cul folosirea armatei pentru
securizarea frontierei. La aceeaşi
măsură vrea să recurgă şi Cehia. Gu-
vernul Slovaciei a transmis că va ac-
cepta doar creştini atunci când va
primi refugiaţi sirieni, în conformi-
tate cu mecanismul UE de distri-
buire a emigranţilor. Nici
est-germanii nu sunt prea înduioşaţi
de drama refugiaţilor. În landul Sa-
xonia şi la Berlin au avut loc pro-
teste şi atacuri asupra unor centre de
azilanţi.

Românii sunt văzuţi ca un
popor tolerant şi primitor.

continuare în pagina 2
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Maxima zilei
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clInIcA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-StOP

Azi este
Marţi, 1 septembrie 2015

ziua 244 a anului

Am răpit lumina. I-am încătuşat
zborul. 

Louis Daguerre, fotograf

Soarele răsare la 6 şi 45 minute,
apune la 20 şi 11 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox  - †) Sf. Cuv. Dionisie
Exiguul; Sf. Cuv. Simeon
Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf.
40 de Muceniţe din Adrianopol
(Începutul anului bisericesc)
Romano – catolic - Ss. Egidiu,
abate; Iosua
Greco – catolic - Cuv. Simeon
Stilitul; Serbarea Psf. Născătoare
din Miasine; Sf. m. Aitala; Sf. 40
femei m.; Sf. diac. Ammun; Sf. m.
Calist, Evod, Ermoghen;
Amintirea lui Isus Fiul lui Navi.
Indictionul – Începutul anului
nou bisericesc.

1939 - Germania nazistă a
invadat Polonia, declanșând al
Doilea Război Mondial.

CONFESIUNI PAMFLETARE

DUMItRU ŢIMERMAN

Aşa este supranumit indi-
vidual monstruos, care găseşte în
mod voit sau la comandă  “nod în
papură”  pentru a tulbura liniştea
unor oameni cinstiţi şi bine
intenţionaţi. Gică-Contra este un
egoist de felul lui pentru că doreşte
să descopere anumite greşeli pe care
le comit cei care lucrează şi sunt mai
buni decât el. După ce le identifică
“defilează” cu ele prin faţa şefilor, a
colegilor, în presă şi pe unde crede

dumnealui că mesajul  poate avea
un efect distrugător, de subestimare
şi discreditare a celor vizaţi de el,
dar şi de popularizare a unei imag-
ini false în spaţiul public. Ei fac
“dintr-un ţânţar armăsar “!

Oamenii de bine spun că
aproape peste tot, în sfera vieţii so-
ciale, există câte un Gică-Contra.
Dramatic rămâne faptul că sunt
foarte mulţi oameni care se implică
şi emoţional în ceea ce întreprind la
locul de muncă sau în instituţiile
publice, iar Gică-Contra reuşeşte
să-i descurajeze şi să-i terfelească în
faţa colegilor sau a comunităţii.
Aceste “atacuri furibunde”, îndrep-
tate împotriva unor oameni cu
calităţi deosebite, se soldează de
multe ori cu renunţarea acestora la
locul de muncă şi plecarea lor în
străinătate. Acolo există un respect
deosebit pentru oamenii bine
pregătiţi din punct de vedere pro-
fesional, iar dacă se întâmplă ca ei
să greşească uneori, echipa de lucru
ştie să gestioneze cu tact şi
înţelepciune o astfel de situaţie. 

Vai, dar ce se bucură
invidioşii şi mediocrii în momentul
când Gică-Contra apare în faţa lor
cu unele greşeli săvârşite de colegul
său sau de o persoană publică. El
ştie “să pună sub lupă” greşeala sau

greşelile respective, neajunsurile
sau neîmplinirile unui om implicat
în rezolvarea unor probleme de ser-
viciu sau pentru comunitate.
Aproape nimeni nu ripostează şi
nu-l contrazice pe Gică-Contra din
cauza fricii. Cei care se află în sfera
preocupărilor sale sunt cuminţi,
vorbesc frumos cu Gică-Contra
pentru ca acesta să nu se supere şi
să-i cârcotească şi pe ei în faţa
colegilor sau a comunităţii în care
trăiesc.

Unii se transformă în
mod voit în Gică-Contra, pentru a-
l subestima pe cel care este mai bun
decât el, pentru a-l înlătura dintr-o
funcţie sau dintr-un loc bun de
muncă, pentru ca ulterior  să-i
poată lua locul. Aceste “căi de atac”
sunt  “de cea mai joasă speţă”. Gică-
Contra nu este capabil să lupte prin
mijloace curate, pentru că “nu-l
duce capul”, motiv pentru care nu
poate demonstra în mod cinstit că
este mai bun decât cel pe care-l
subestimează. Tragic rămâne faptul
că mare parte din cei care-l ascultă
nu judecă informaţiile lui
tendenţioase, meschine şi cred tot
ceea ce spune, iar ulterior un lider
este desconsiderat, iar “cameleonul“
Gică-Contra ajunge să fie agreat şi
adulat de mediocritate. Despre

greşelile lui Gică-Contra nu are ni-
meni curajul să vorbească…Nu
degeaba se spune că foarte mulţi
oameni inteligenţi s-au retras de pe
scena vieţii sociale şi din politică,
nu se mai implică, pentru că medi-
ocritatea este majoritară. “ De-aia nu
putem instaura noi, românii, starea
de normalitate ! “ – spun din ce în ce
mai mulţi români, care gândesc,
analizează şi-l „dezarmează„ pe
Gică-Contra demagogul.

Gică-Contra şi cei care-l
susţin nu vor să ştie de principii, de-
spre faptul că nimeni nu este perfect,
toţi suntem perfectibili şi că este
omeneşte să greşeşti în anumite
situaţii de viaţă. Gică-Contra nu vrea
să ştie de munca în echipă, de cole-
gialitate, de moralitate, de
performanţele obţinute, de
concurenţa loială şi ignoră cuvintele
alea înţelepte: „ Numai cine nu
munceşte nu greşeşte !”. Gică-Con-
tra nu poate fi contracarat decât
prin atitudinea pe care trebuie să o
ia faţă de el: un manager bun, care
ştie să evalueze astfel de situaţii
conflictuale, întreaga echipă în
care-şi duce existenţa murdară, de
culise, acest personaj ipocrit şi, de-
sigur, dvs. cei care receptaţi
informaţiile lui  prin diverse căi de
comunicare. 
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Cu toate astea, imigranţii nu
au prea multe motive să profite de acest
lucru. Nivelul economic scăzut din Ro-
mânia, barierele legate de limba ro-
mână, poziţionarea geografică şi lipsa
unui ajutor real sunt doar câteva dintre
motivele pentru care imigranţii nu se
înghesuie în ţara noastră.

Doar 600 de imigranţi au
ajuns de la începutul anului în Româ-
nia, dar autorităţile nu pot sta cu mâi-
nile în sân, mizând doar pe şansa sau
ajutorul divin care să ne apere ţara de
valurile de refugiaţi. Mai cu seamă că, în
urma unei înţelegeri care se pregăteşte

la Bruxelles, o parte din cei 320.000 de
imigranţi care au intrat în 2015 în Uni-
unea Europeană ar urma să fie direcţio-
naţi către toate statele membre.

Oficialii din Ministerul Afa-
cerilor Interne au precizat că România
nu se află în pericol de a fi „invadată” de
imigranţi. Sirienii, afganii sau alţi cetă-
ţeni din ţările asiatice îşi doresc să
ajungă în Spaţiul Schengen, motiv pen-
tru care prima ţară preferată este Unga-
ria. Pe de altă parte, însă, se impune ca
şi România să fie pregătită ca, la nevoie,
să poată lua măsurile care se impun în
vederea primirii şi găzduirii refugiaţilor. 

Imigranţii, Europa şi România
urmare din pagina 1

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

GICĂ-CONTRA

RECOMANDĂRI  NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

BUNĂ DIMINEAŢA CU
RALUCA ŞI DENISE!
Începem luna septembrie într-un
mod “nostalgic”. Matinalele aduc în
fața voastră muzică de calitate și
povești de viață interesante. Noi vă
dăm trezirea de la ora 7.30  și vă
facem să începeți ziua cu zâmbetul
pe buze!

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața
Sătmarului. O emisiune în care şi tu
poți participa alături de invitații
noștri la dezbaterea celor mai im-

portante subiecte ale zilei. Realiza-
tor: Victor Constantinovici

MUZICĂ ŞI VOIE BUNĂ
BUCURIA DE A DĂRUI 
BUCURIE PRIN CÂNTEC
ANGELA MUNTEANU şi ALINA
SABĂU - două interprete de muzică
populară îndrăgite de dvs., care trăiesc
la orice spectacol bucuria de a dărui bu-
curie prin cântec, ne vor prezenta în
această seară cele mai frumoase cântece
alese din colecţia lor personală. În direct,
prin cântecele ei, Angela Munteanu îşi
va sărbători şi ziua de naştere. Realiza-
tor: Dumitru Timerman.
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DUPĂ ACELAşI SCENARIU CA şI VIOLUL DIN VASLUI

O minoră a fost violată în grup la Vama
8Mihăiţă Sebastian Cseh, în vârstă de 24 de ani, condamnat pentru tentativă de omor în 2011, a fost
cel care ar fi pus la cale violul în grup al unei fete de 14 ani

După acelaşi scenariu ca şi
violul din Vaslui, când
şapte indivizi au luat-o

cu maşina pe o fată şi au violat-o,
sătmăreanul Mihăiţă Sebastian
Cseh, în vârstă de 24 de ani, con-
damnat pentru tentativă de omor
în 2011, ar fi fost cel care ar fi pus
la cale, în data de 11 august, vio-
lul în grup al unei fete de 14 ani,
susţin procurorii sătmăreni.
Practic, cinci indivizi au luat-o cu
maşina din Satu Mare, au ame-
ninţat-o, iar trei au participat
efectiv la viol. Ceilalţi doi indi-
vizi, acuzaţi de viol, sunt Petrişor
Fanea şi Sarkozi Francisc. Intere-
sant este faptul că unul dintre cei
doi complici este chiar prietenul
fetei. 

Povestea unui viol
Condamnat pentru ten-

tativă de omor în anul 2011, săt-
măreanul Mihăiţă Sebastian Cseh
s-a gândit să îşi îmbogăţească ac-
tivitatea infracţională. Astfel, ar fi
pus la cale un plan pentru a o
viola pe o minoră, în vârstă de 14
ani, folosindu-se chiar de priete-
nul fetei. Zis şi făcut, în data de
11 august ar fi contactat-o pe mi-
noră, ar fi urcat-o în maşină şi ar
fi dus-o în localitatea Vama, mai
exact în zona denumită Putu-
roasa. Aici, sub ameninţare, Mi-
hăiţă Sebastian Cseh, Petrişor
Fanea şi Sarkozi Francisc au vio-
lat-o, susţin procurorii. “Pe rolul
Parchetului de pe lângă
Judecătoria Satu Mare se află în
lucru un dosar penal în care sunt
cercetaţi cinci inculpaţi, care au
această calitate procesuală, cu
vârste cuprinse între 16 şi 24 de

ani, reţinându-se pe lângă
procurorul de caz că în noaptea
de 11 spre 12 august anul curent
au contactat-o pe persoana
vătămată minoră, din localitatea
Satu Mare, au luat-o cu maşina şi
s-au deplasat spre localitatea
Vama, din judeţul Satu Mare,
ajungând într-un loc denumit
Puturoasa. Aici i-au solicitat per-
soanei vătămate să susţină cu
aceştia raporturi sexuale,
ameninţând-o că în cazul în care
va refuza o vor dezbrăca, îi vor lua
telefonul mobil şi o vor lăsa în
pădure. Sub ameninţarea acestor
cuvinte, persoana vătămată a

întreţinut raporturi sexuale orale
cu trei dintre inculpaţi, după
aceea au adus-o în municipiul
Satu Mare, lăsând-o într-o staţie
de taxi”, a precizat purtătorul de
cuvânt al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Satu Mare, Florin
Betea. 

Prietenul minorei,
complicele 
violatorilor

Procurorii au confirmat
faptul că prietenul minorei a fost
unul dintre complicii autorilor.

“Din investigaţiile efectuate, vic-
tima a fost prietena unuia dintre
agresori, care are calitatea de
complice. Acesta a sunat-o pen-
tru a merge în municipiul Satu
Mare la un restaurant să
servească un suc. A venit cu
maşina în municipiul Satu Mare,
a spus că va găsi un local mai re-
tras şi au pornit spre localitatea
Vama”, a mai precizat procurorul
Florin Betea.

Un violator cu 
antecedente grave

Purtătorul de cuvânt al
Parchetului de pe lângă Judecăto-
ria Satu Mare a confirmat faptul
că Mihăiţă Sebastian Cseh a mai
fost condamnat în anul 2011 pen-
tru tentativă de omor. Cazierul
său ar constitui circumstanţă
agravantă în acest moment.
“Confirmăm faptul că unul dintre
inculpaţi are antecedente penale,
aplicându-i-se şi încadrarea
juridică recidiva ca formă
agravantă a infracţiunii. Într-
adevăr este condamnat pentru

săvârşirea infracţiunii de tentativă
de omor”, a spus Florin Betea. 

Violatorii, arestaţi
pentru 30 de zile

La propunerea procuro-
rilor, magistraţii Judecătoriei
Satu Mare au luat măsura arestă-
rii preventive pentru o perioadă
de 30 de zile a inculpaţilor Mi-
hăiţă Sebastian Cseh, Petrişor
Fanea şi Sarkozi Francisc. Com-
plicii s-au ales cu măsura contro-
lului judiciar, decizie luată de
procurorii de pe lângă Judecăto-
ria Satu Mare. “Împotriva a trei
inculpaţi s-a formulat propunerea
de arestare preventivă, măsură
care a fost admisă de Judecătoria
Satu Mare, dispunându-se
arestarea preventivă pentru 30 de
zile. Iar împotriva a doi dintre
inculpaţi, pentru care s-a reţinut
participaţia sub forma
complicităţii la infracţiunea de
viol s-a luat măsura preventivă de
către procuror a controlului judi-
ciar pentru o perioadă de 30 de
zile”, a conchis Florin Betea.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
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0762.500.755
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NON 

STOP!

OCH TAXI

CIPRIAN BâtEA

HOTĂRÂRE. Judecătorii au luat măsura arestului preventiv pentru cei trei inculpaţi

________________________________
În  data de 11.09.2015  de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel:0732.11.68.37 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
În data de 01.09.2015, de la ora 15:00,  la Ca-
binet Dr.Coica va consulta

Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
În data de  18.09.2015, de la ora 16:00, la Ca-
binet  Dr. Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
________________________________
În data de 10.09.2015 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  27.09.2015, de la ora 10:30, la Ca-

binet 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 consulta 

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  con-
sulta 

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 consulta 

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 con-
sulta  

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
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Rectificare bugetară cu un mare plus la
Negreşti-Oaş
8Peste 3,1 milioane de lei au intrat în vistieria oraşului, două treimi dintre aceştia fiind alocaţi de Guvern

Bugetul oraşului negreşti-oaş
a crescut substanţial după ul-
tima rectificare bugetară.

Peste 3,1 milioane de lei au intrat în
vistieria Primăriei, marea majori-
tate a acestora provenind de la Gu-
vernul româniei. Consilierii locali
au aprobat în şedinţa de ieri rectifi-
carea bugetară, precum şi creşterea
salariilor angajaţilor din aparatul
Primăriei negreşti-oaş.

Bani folosiţi la cheltu-
ieli şi investiţii

Rectificarea bugetară a
reprezentat, potrivit afirmaţiilor făcute
de primarul Aurelia Fedorca, o
adevărată gură de oxigen pentru con-
tinuarea investiţiilor în capitala Ţării
Oaşului. “Această rectificare bugetară
reprezintă o adevărată gură de oxigen
pentru noi, astfel încât activitatea
Primăriei, dar şi investiţiile din oraş, să
continue fără sincope în acest an. Ma-
joritatea sumelor din această rectificare
bugetară provin de la Guvernul
României prin Ministerul Dezvoltării,
ceea ce ne permite continuarea
proiectelor pentru dezvoltarea
oraşului”, a arătat primarul Aurelia Fe-
dorca.

Din cele peste 3,1 milioane
de lei, cât reprezintă această rectificare
bugetară, 927 de mii de lei provin din
veniturile proprii ale Primăriei, 1,3
milioane de lei din sume alocate de la
bugetul central din impozitul pe venit,
830 de mii de lei din sume defalcate
din TVA şi 55 de mii de lei reprezintă
venituri din concesiuni.

Sumele ce reprezintă această
rectificare au fost distribuite cu atenţie
atât pentru cheltuieli cu salarizarea,
cheltuieli de materiale, cât şi investiţii.
Circa 583 de mii de lei vor fi folosiţi
pentru salarii în administraţia publică
locală, circa 200 de mii de lei pentru
cheltuieli materiale, în timp ce peste

un milion de lei vor fi folosiţi pentru
investiţiile în lucrări de gospodărire
comunală, iar aproape 700 de mii de
lei pentru modernizarea străzilor.

Creşteri salariale
Pe baza acestei rectificări

bugetare, consilierii locali au votat în
şedinţa de ieri creşterea salariilor per-
sonalului din aparatul Primăriei
Negreşti-Oaş cu 14%. “O mare parte
a personalului din cadrul instituţiilor
publice se află salarizată cu salariul
minim pe economie indiferent de
cunoştinţe, experienţă sau complexi-
tatea muncii, astfel că serviciul Con-
tabilitate al Primăriei Negreşti Oaş
propune aparatului de specialitate

creşterea salariilor în baza prevederilor
legale” se arată în raportul de special-
itate. Consilierii locali au votat în una-
nimitate acest proiect de hotărâre.

Totodată, aleşii locali din
Negreşti-Oaş au fost de acord şi cu
creşterea normei de hrană pentru
Poliţia Locală de la 24 de lei/zi la 25
de lei/zi, şi a fost stabilită cotizaţia
oraşului Negreşti-Oaş la Asociaţia de
Dezvoltare Intracomunitară „Luna
Şes” la 100 de mii de lei. 

Tot în şedinţa de ieri, aleşii
Negreştiului au votat şi Studiul de
Fezabilitate privind obiectivul „Ali-
mentarea cu apă a zonei Luna Şes şi
înmagazinarea apei printr-o acumu-
lare permanentă pentru tunurile de
zăpadă”.

Totodată, a fost alocată
suma de 5.000 de lei în cadrul unui
ajutor de urgenţă pentru o femeie în
vârstă de 72 de ani căreia i-a ars casa
în cursul iernii trecute. Aceşti bani vor
fi folosiţi pentru materialele necesare
pentru reconstruirea casei. 

Propuneri privind
circulaţia în oraş

La finalul şedinţei de ieri,
consilierul local Mihai Big, care a fost
şi preşedinte de şedinţă, a făcut o serie
de propuneri menite să
îmbunătăţească traficul în oraşul
Negreşti-Oaş. Astfel, acesta a atras
atenţia că sunt indicatoare rutiere
prost amplasate în anumite zone ale

oraşului şi că ar trebui montate limita-
toare de viteză pe anumite porţiuni de
drum din oraş, în special pe străzile 1
Iunie, Oaşului sau I. Creangă. 

Primarul Aurelia Fedorca a
arătat că, mai ales după ce o parte din-
tre străzi au fost modernizate, trebuie
montate pe mai multe străzi astfel de
limitatoare de viteză. “Sunt necesare
pentru că se poate constata că pe unele
străzi, recent modernizate, se circulă
cu viteză. Acestea trebuie amplasate
peste tot unde există trecere de pietoni.
În ceea ce priveşte semnele de
circulaţie, sperăm să o clarificăm cât de
repede se poate. Vom face o serie de
propuneri Comisiei de Circulaţie în
acest sens”, a mai spus Aurelia Fedorca. 

Florin Dura

AJUTOR. Consilierii locali din Negreşti-Oaş au votat ieri în unanimitate rectificarea bugetară

Asociația SAVO  – Scrieri
ale vechiului oraş şi ale toate ce-i
sunt legate (comitate, judeţe, regate)
- organizează, începând de luni, 31
august, în atriumul Complexului
comercial “Galeria” - cel mai nou
complex din Satu Mare - situat lângă
Piaţa Mare - o expoziție de efect,
intitulată “Sătmarul de odinioară/
Hajdani Szatmarnemeti”.

Astfel, sunt expuse 47 de
fotografii cu municipiul Satu Mare,
datând de la începutul secolului tre-
cut. Expoziţia - cu intrare liberă -
poate fi vizitată în fiecare zi de luni
până vineri, între orele 9.00 – 18.00,
iar sâmbătă și duminică de la ora
9.00 până la 14.00. 

Asociaţia SAVO – Scrieri
ale vechiului oraş şi ale toate ce-i
sunt legate (comitate, judeţe, regate)
are ca primă menire redescoperirea,
punerea în valoare şi readucerea în
atenţia şi preţuirea generală a patri-
moniului cultural-literar, editorial şi
publicistic al Sătmarului de dinain-

tea războaielor mondiale.
După care, SAVO îşi prop-

une încurajarea, stimularea şi pro-
movarea creaţiei literare şi a
activităţii de cercetare puse în servi-

ciul revalorizării mai vechilor scrieri
privitoare la Sătmar, atât printre rân-
durile membrilor săi, cât şi în cele ale
publicului larg.

Bogdan Tulbure

Expoziţie inedită, de mare efect
8„Sătmarul de odinioară” - în cel mai nou complex comercial - “Galeria”

În urma parcurgerii
etapelor prevăzute pentru luna au-
gust în Calendarul mobilității per-
sonalului didactic din învățământul
preuniversitar pentru anul școlar
2015-2016, au fost completate 16
posturi prin detașare în interesul
învățământului la solicitările
unităților de învățământ, 50 prin
detașare la cerere în ședință publică,
165 – prin prelungirea contractului
de muncă pe perioadă determinată
(continuitate), 227 – cu suplinitori
calificați care aveau note de la concur-
surile desfășurate în  2015, 2014 și
2013 şi 116 – prin plata cu ora pen-
tru titularii unității de învățământ.

În prezent, în învăţământul
sătmărean au mai rămas neocupate
244 de posturi complete şi 214 pos-
turi incomplete (fracțiuni de normă). 

Conform Metodologiei
privind mobilitatea personalului di-

dactic şi a Calendarului mobilităţii
personalului didactic din
învăţământul preuniversitar, în pe-
rioada 1-9 septembrie 2015 va fi or-
ganizat concursul judeţean de
ocupare a posturilor didactice sau
catedrelor rămase vacante în vederea
angajării cu contract de muncă pe
perioadă determinată a personalului
didactic calificat. Depunerea şi în-
registrarea dosarelor, validarea şi
revalidarea fişelor de înscriere se va
face în perioada 1-2 septembrie. În
data de 3 septembrie vor avea loc
probele practice, iar o zi mai târziu
probele scrise la Colegiul Tehnic
“Ion I.C. Brătianu”. Rezultatele fi-
nale vor fi afişate în data de 9 sep-
tembrie. Tot în aceeaşi perioadă va fi
organizat concurs şi pentru person-
alul didactic fără studii
corespunzătoare. 

Florin Dura

Peste 240 de posturi 
complete, neocupate 
în învăţământ
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Sprijin pentru culte şi fotbalul judeţean
8Vicepreşedintele Mircea Govor a cerut Consiliului Judeţean să sprijine financiar cultele religioase şi
echipele din fotbalul judeţean

Şedinţă operativă ieri la
Consiliul Judeţean Satu
Mare. Cele zece proiecte

de hotărâre de pe ordinea de zi
au fost aprobate în unanimitate
şi în mai puţin de o jumătate de
oră. au fost aprobate studiile
de fezabilitate ce vizează două
dintre cele mai importante
investiţii din judeţul nostru.
Este vorba de construirea unei
clădiri de hidroterapie în par-
cul balnear Beltiug, respectiv a
platformei de gunoi a celulei
nr.2 de la groapa ecologică din
Doba. La punctul “Diverse”, vi-
cepreşedintele Mircea Govor a
cerut Consiliului Judeţean să
sprijine financiar cultele reli-
gioase şi cluburile din fotbalul
judeţean.

Studii de fezabilitate
pentru investiţii

Consilierii judeţeni au
aprobat angajarea judeţului Satu
Mare pentru susţinerea finanţării
modernizării unui tronson din
Drumul Judeţean (DJ) 194A
între localităţile Micula Nouă şi
Lazuri, în cadrul proiectului
transfrontalier “Pe două roţi
între Turulung şi Magosliget”.
Apoi, consilierii judeţeni au
aprobat o nouă rectificare a
bugetului general consolidat al
judeţului Satu Mare, ajuns la
nivelul sumei de 215.545.500 lei,
atât pe partea de venituri cât şi pe
cea de cheltuieli. De asemenea, a
fost aprobată rectificarea bugetu-
lui Aeroportului Satu Mare.

Consilierii judeţeni au
aprobat studiul de fezabilitate
pentru construirea clădirii de
hidroterapie în parcul balnear
Beltiug. Imobilul, care va avea o
suprafaţă de 1.764 mp, va costa

8,199 milioane lei, adică 1,856
milioane euro, cu TVA inclus.
Potrivit studiului de fezabilitate,
durata de realizare a investiţiei
este de 12 luni. De asemenea, au
mai fost aprobate o serie de
licenţe de traseu pentru curse
regulate speciale şi a fost actual-
izat programul de transport pub-
lic judeţean.

Platforma de gunoi a
celulei nr.2 de la groapa
ecologică din Doba va costa
7,077 milioane lei, adică 1,579
milioane euro, potrivit studiului
de fezabilitate adoptat de con-
silierii judeţeni. Durata de re-
alizare a investiţiei va fi de zece
luni. Capacitatea de depozitare a
noii celule va fi 322.615 mc, du-

rata sa de viaţă urmând să fie de
patru ani. În prezent, depozitul
existent la Doba dispune de
celula nr.1, având o suprafaţă la
bază de 42.900 mp, care este
acoperită cu deşeuri în proporţie
de 60%.

Sprijin la iniţiativa 
vicepreşedintelui
Govor

Prezent la şedinţă, depu-
tatul Kereskenyi Gabor a cerut
conducerii Consiliului Judeţean
să intervină în debandada ce va
începe azi ca urmare a desfiinţării
staţiei de autobuz de sub podul
Decebal.

Vicepreşedintele Mircea
Govor a declarat că a avut discuţii
cu primarul municipiului Satu
Mare, Dorel Coica, iar acesta l-a
asigurat că va întreprinde toate
demersurile necesare în vederea
rezolvării situaţiei.

Vicepreşedintele Mircea
Govor a cerut Consiliului
Judeţean să găsească o soluţie
pentru a finanţa competiţiile fot-
balistice de la nivelul Asociaţiei
Judeţene de Fotbal (AJF).

Echipele reprezintă
comunităţile locale din judeţul
nostru şi trebuiesc sprijinite în
limitele legale, în condiţiile în
care există posibilităţi financiare.
Vicepreşedintele Govor a propus
apoi alocarea sumei de 10.000 lei

pentru fiecare din cele 55 de
echipe.

Mircea Govor a cerut
Consiliului Judeţean să sprijine
în continuare cultele religioase,
la fel cum a făcut-o şi în anii
precedenţi. Preşedintele Adrian
Ştef a arătat că în bugetul apro-
bat pe acest an a fost alocată
suma de 700.000 lei la capitolul
“Culte religioase”, din care mai
sunt disponibili încă 580.000 lei.

Vicepreşedintele Mircea
Govor şi-a exprimat speranţa că
ambele probleme, atât cea
privind sprijinirea cultelor reli-
gioase cât şi cea a sprijinirii fot-
balului judeţean, vor fi rezolvate
chiar în cadrul viitoarei şedinţe a
Consiliului Judeţean.

SzaSz LoRanD

INIŢIATIVĂ. Vicepreşedintele Govor sprijină cultele religioase şi fotbalul judeţean

Din cauza aglomeraţiei
produse în oraş de venirea acasă a
celor care lucrează în străinătate, în
cursul lunii august atât lucrările la
masterplanul apă-canal, cât şi cele de
modernizare a străzilor s-au desfăşu-
rat mai lent la Negreşti-Oaş. „Oraşul
a fost blocat în această perioadă din
cauza traficului foarte aglomerat.
De aceea am decis ca aceste lucrări
să se desfăşoare mai încet. 

Acum că oraşul este mai
puţin aglomerat, am decis să reluăm
în forţă aceste lucrări. Astfel, în pre-
zent se lucrează din plin pe strada
Crizantemelor şi pe străzile adia-
cente străzii Victoriei, în ceea ce pri-
veşte masterplanul apă-canal, cât şi
pe strada Moţilor, între străzile 1
Iunie şi Ion Creangă, în ceea ce pri-
veşte modernizarea străzilor”, a pre-
cizat primarul oraşului
Negreşti-Oaş, Aurelia Fedorca. Edi-
lul şef a mai spus că, în perioada ime-
diat următoare, vor fi demarate
lucrările la unul dintre cele mai im-
portante investiţii ale oraşului, şi
anume Centrul Multicultural. 

Primarul Aurelia Fedorca
şi-a exprimat speranţa că lucrările la
extinderea şi modernizarea reţelelor

de apă şi canalizare vor fi finalizate
până la data de 31 decembrie. „În
mod normal, lucrările la masterpla-

nul apă-canal trebuie finalizate până
la data de 31 decembrie. Se lucrează
intens atât pe străzi, cât şi la staţia de
epurare şi la staţia de filtrare. Sperăm
că aceste lucrări vor fi terminate
până la data stabilită. Imediat după
aceste lucrări, pe străzi se desfăşoară
lucrările de modernizare. Se lucrează
intens şi pe străzile din cartierul De-
cebal. La cum decurg acestea, sunt
şanse mari ca lucrările de moderni-
zare a străzilor să fie finalizate până
în vara anului viitor”, a mai spus Au-
relia Fedorca.

Totodată, edilul şef a preci-
zat că în prezent se caută soluţii pen-
tru captarea apei care să alimenteze
oraşul Negreşti-Oaş, mai ales după
criza din vara acestui an. 

Se are în vedere săparea
unor puţuri adânci, dar şi captarea
apelor râului Talna tocmai pentru a
fi evitate crize de apă cum s-a întâm-
plat la începutul lunii august când
întreg oraşul a rămas fără apă din
cauza debitelor foarte mici ale râului
Tur şi Văii Rea. 

Florin Dura

Lucrări reluate în forţă la Negreşti după o pauză în luna august Dosar penal 
pentru alcool

Poliţiştii din cadrul
Secţiei Satu Mare au depistat
duminică seara în trafic, pe raza
localităţii Lazuri, un moped,
condus de către o persoană de
sex masculin. În urma controlu-
lui efectuat s-a stabilit că
Alexandru K. nu poseda permis
de conducere pentru nici o cat-
egorie de vehicule. De aseme-
nea, bărbatul a fost testat cu
aparatul etilotest care a indicat
o concentraţie de 0,74 mg/l al-
cool pur în aerul expirat, motiv
pentru care i-au fost recoltate
probe biologice de sânge în ved-
erea stabilirii alcoolemiei. În
acest caz se efectuează cercetări
sub aspectul comiterii
infracţiunilor de conducerea pe
drumurile publice a unui au-
tovehicul de către o persoană
care nu posedă permis de con-
ducere şi care se afla sub
influenţa băuturilor alcoolice.

Robert Marcus
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„President” - un Club exclusivist al bunei serviri

”Mai sunt 13 zile și vin hainele
civile … Hai libby! …” cântam
înainte de liberarea din armată.

a trecut vremea iar acea bucurie a
”scăpării de timp” s-a mai atenuat
odată cu înaintarea în experiența
vieții. Și deoarece e începutul lui sep-
tembrie, vrem să ne mai copilărim
puțin înaintea începerii noului an
școlar unde toți vom reveni la școala
vieții. așa că punem mâna pe tele-
fon, aflând că suntem așteptați de
domnul Mitică Fechete, Director al
Complexului President și …”Bine ați
revenit la Hotel President, mă bucur
că vă reîntâlnesc că să vă prezint
câteva lucruri pe care noi le-am făcut
în intervalul de timp în care nu ne-
am mai văzut.” 

Club exclusivist de
petrecerea timpului
liber

Intrăm în piscina interioară.
”Uau! … exclamăm ca-n ”fața ursului”
dar aici ne aflăm în Monte Carlo?” ”Vă
aflați în piscina interioară al hotelului
care funcționează din 2007, anul
acesta, înainte de sezon primind o
nouă față să zic așa, prin elemente de
design; am încercat să creăm o
atmosferă mai intimă, mai plăcută, un
loc atractiv unde cei care stau în incinta
Complexului President să se simtă
bine.” 

Un loc de vis pentru
toate buzunarele

”Ce dimensiuni are baz-
inul?” ”Bazinul are o dimensiune de 22
metri pe 11 metri și cu o adâncime ce
variază de la 1,20 la 1,70 metri, cu apă
termominerală – terapeutică, cu o
temperatură cuprinsă undeva la 37-38
de grade, dar ce e important de știut
este faptul că apa pe care o avem în
toate bazinele, inclusiv în Aquapark,
vine în totalitate din pământ. Noi nu
intervenim cu nimic, ea așa intră în
stare naturală în bazine. Este apă
termominerală terapeutică, având și
caracteristici de apă potabilă, chiar
recomandată pentru probleme gas-
trointestinale, pentru cura internă, pe
lângă problemele reumatismale pe care
le tratează și pentru care este
recunoscută peste tot. 

Este mai puțin cunoscut fap-
tul că această apă este recomandată și
pentru cura internă și am vrut să fac

aceste precizări, pentru ca cei care vin
la Hotel President să știe că apa de aici
are calități terapeutice vindecătoare.” ”
Vedem și un jacuzzi, care dă o notă de
confort sporit … ” ”da, avem încă o
doză de sănătate prin care se

completează caracteristicile terapeutice
cu cele de relaxare, agrement și de pe-
trecere a  timpului liber.  Prin noua față
pe care am dat-o piscinei de la Hotel
President, am încercat să creăm un loc
de relaxare, un loc plăcut de venire și
revenire de fiecare dată cu plăcere, și
din această cauză am și insistat pe de-
talii de design. De exemplu la tavan am
folosit un material nou ca și tehnolo-
gie, flexibil pe mai multe nuanțe col-
oristice …” ”De unde ideea de a folosi
culorile respective?” ”E o firmă care a
adus această tehnologie din Italia,
printr-un tavan flexibil ca re pe tot con-
turul are niște lumini emanate de
leduri, seara în special producând niște
culori deosebite ” ” Materialul e rezis-
tent la umezeală?” ”E rezistent la
umezeală, flexibil, având calități care se
pretează foarte bine la astfel de locații.
E o tehnologie nou folosită și care pe
lângă rezistență dă și un efect plăcut.”

Acces în Clubul Presi-
dent și pentru clienții
care nu stau la hotel

”Parcă ne aflăm într-un club
exclusivist …” ”Asta am și vrut să creăm și

dacă așa spui noi ne bucurăm.” ”Am văzut
că ați deschis și o posibilitate de intrare a
persoanelor din afară, care nu locuiesc în
hotel.” ”Da, noi mai avem colaborări cu
pensiuni din jur, de asemenea mai sunt și

alți clienți care vor să beneficieze de un loc
de destindere mai exclusivist …” ”Cât este
biletul de intrare pentru acești clienți?”
”25 de lei, având și posibilitatea abona-
mentelor. Acolo prețul poate să ajungă în
funcție de numărul de intrări pe care-l
achiziționează persoana, în jur de 15-20
de lei.” ”Există și posibilitatea unei garder-
obe pentru schimbarea hainelor?” ”Da
sigur că da, avem în dotare și o astfel de
dotare cu toate condițiile de igienă și se-
curitate.”

Sport și relaxare pe
ritmuri de dans

”Acum intrăm în … ”
”Intrăm într-un bar care deservește
piscina, unde avem și două piste de
bowling, pentru că ne-am gândit la
clienții care vin în această locație să aibă
încă un loc unde să-și petreacă timpul
liber; bowling, sală de fitness, jacuzzi și
ca o noutate, un videoproiector prin
care să dăm proiecții în cadrul piscinei.”
”Super tare!” ”Adică stai în bazin, te re-
laxezi și poți să urmărești un film,
videoclip sau alte momente video pe
care le poți avea doar la o petrecere
privată.” ”Un sincretism prin îmbina-
rea mișcării cu plăcerea prin sunet și
imagine în același timp … ” ”Toate sunt
ingredientele unei atmosfere care să te
facă să pleci încărcat pozitiv de aici.”
”Accesul la toate aceste facilități pe care
le-ai prezentat mai înainte: piscină, bar,
jacuzzi, sală de fitness și cinema este
gratuit?” ”Da este gratuit.”

O altă dimensiune a
noțiunii de Aquapark

”Haideți să mergem acum și
la Aquapark …” ”Lume cât nu se poate
spune …” ”Da într-adevăr am avut lume
multă de la înființare până acum, numai
în ultimele trei luni am avut în medie
peste 20 de mii de clienți. Acest fapt ne
bucură și ne dă speranțe că facem o
treabă bună și numărul mare de clienți
din fiecare zi ne obligă la o calitate din
ce în ce mai bună a servirii. Avem tineri
animatori care se ocupă de întreținerea
atmosferei de aici, un personal de îngri-
jire și deservire calificat având clienți

permanent din toate colțurile țării.
Ceea ce mă bucură este faptul că sunt
oameni care revin și care-mi ream-
intesc: știți am fost și anul trecut și am
revenit … asta e bucuria noastră cea mai
mare. Pentru noi, pe primul loc stă
clientul, el este PRESIDENTUL, de
asta dorim ca omul care vine la noi să se
simtă ca un președinte.” ”Când a răsărit
acest corso comercial. Stau și mă uit …
în dreapta magazine, în stânga la fel,
clienți încântați … de când această

idee?” ”Ideea s-a născut anul trecut
efectiv dintr-o necesitate practică.
Datorită creșterii numărului de clienți
de la un an la altul, a trebuit să mărim și
zona de recepție, de primire a clienților
venind cu niște completări care au dat
bine și din punct de vedere estetic, dar
mai ales din punct de vedere practic.
Avem șase magazine cu servire de la
obiecte artizanale, suveniruri, până la
obiecte necesare plajei și agrementului,
toate fiind legate în mod direct și indi-
rect de activitatea și nevoile pe care un
client le poate avea în Aquapark.”

Proiecte de amploare
la Complexul Turistic
President

”Planuri de extindere în vi-
itor?” ”În viitor intenționăm să mai con-
struim un hotel de 5 stele cu o capacitate
de 80 de camere care va fi legat de actu-

ala piscină interioară, având restaurant,
un centru de sănătate cu posibilitate de
efectuare de operații ușoare spre medii
și un centru ultramodern de recuperare.
În ceea ce privește Aquapark-ul, dis-
punem de un teren de 12 mii de metri
pătrați și vrem ca pe el să venim cu
noutăți. Ne gândim la o zonă de rafting
cu praguri de diferențe la nivel, în total
de 400 de metri lungime, clienții
coborând în niște colaci plimbându-se
prin tot Aquapark-ul. Traseul cu o

anumită tematică cuprinde zone de
tunele cu mici cascade, cu jeturi de apă,
trecându-se prin Peștera Piraților în
căutarea comorii, cu plante tropicale, cu
zone de stâncărie. De asemenea avem în
proiect o altă zonă de copii, o corabie a
piraților cu jeturi de apă și cu o găleată
care se umple la un moment dat și se
deversează peste cei prezenți; dar ceea ce
credem noi că va reprezenta atracția
locului, se va concretiza în zona extremă
printr-u un grup de patru topogane,
două înalte de 15 metri, iar celelalte de
18 metri pentru clienții căutători de
senzații tari, de adrenalină, cireașa de pe
tort fiind reprezentantă de un tobogan
pe care va fi o capsulă în care stai pentru
ca la un moment dat să se deschidă o
trapă, urmând o cădere extremă în gol.
Acest proiect este o noutate la nivel eu-
ropean, la ora actuală găsindu-se doar în
două trei locații pe continentul
”Bătrânei Doamne”, producând
senzație.”

Valeriu ioan

RELAXARE. Aquapark-ul President, un loc de vis pentru toate buzunarele
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LIVIu DRAGNEA: 

Noul Cod fiscal ar putea fi
promulgat până lunea viitoare
Preşedintele interimar al

PSD, Liviu Dragnea, a de-
clarat, luni, că noul Cod fis-

cal se află într-o procedură
accelerată în Parlament, fiind
aşteptat să treacă de plenul Senat-
ului marţi, iar joi de cel al Camerei
Deputaţilor, astfel încât să poată fi
promulgat de preşedinte până
lunea viitoare.

Dragnea a precizat că actu-
alul calendar pentru adoptarea Co-
dului fiscal este unul "foarte strâns",
urmând ca în această săptămână să
poată fi adoptat atât în comisiile
Parlamentului, cât şi în cele două
plenuri. "Sperăm că duminică poate
fi trimis la promulgare, la preşedinte,
şi este foarte posibil ca luni să avem

noul Cod fiscal", a declarat Dragnea.
Partidele parlamentare au

convenit, joi, după discuţiile privind
Codul Fiscal, reducerea etapizată a

TVA, astfel încât taxa va fi redusă la
20% începând cu 1 ianuarie 2016 şi
la 19% de la 1 ianuarie 2017.

De asemenea, impozitul pe
construcţiile speciale va fi eliminat
începând cu 1 ianuarie 2017, cu o
excepţie solicitată de ministrul
Agriculturii Daniel Constantin
referitoare la construcţiile speciale
din agricultură, aceasta urmând să
fie eliminată de la 1 ianuarie 2016.
Cât despre supraacciza la
carburanţi, aceasta va fi eliminată
începând cu 1 ianuarie 2017.

Cererea de reexaminare a
Codului fiscal, înaintată de
preşedintele Iohannis Parlamentu-
lui, va fi dezbătută în sesiunea
ordinară care începe la 1 septem-
brie.

Angajăm şoferi cu C+E
Pentru a lucra cu TIR pe Comunitate, la firma de transpor-
turi frigorifice TROTA din Cluj, cei interesati trebuie să
aibă toată documentatia valabilă, la zi si fără antecedente
penale si rutiere.

Se garantează importante conditii de salarizare.

Selectiile se vor face după cum urmează:
Timisoara si Constanta:  08/09/2015;
Tg. Jiu si Brăila: 09 sept;
Brasov si Bacău: 10sept;
Bucuresti: 01 si 11 sept;
Suceava: 11 sept

De asemenea, zilnic la biroul Trota din Cluj, str. Baladei 2A.
CV si informatii la soferitir@trota.ro si 0740295418

Societatea profesională de
insolvenţă Redresare Lichi-
dare 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, a – 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 glob-
ala / individuala: piese si accesorii pentru au-
tovehicule (roti, inele, lacate franare,
rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri,
supape, tevi evacuare, pinion, garnituri, ni-
turi, 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. Sedintele de vanzare 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 pre-
tul de 31.860 euro + TVA. Autocamionul
prezinta defectiuni la urmatoarele compo-
nente: motor, ansamblu piston STD pluscama,
turbina, ferodouri, reglaj etrier, doua pinioane
(3 si 7) din cutia de viteza. Licitatia pentru

vanzarea acestui bun va avea loc la sediul
lichidatorului judiciar din Satu Mare, str.
Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, in-
cepand cu data de 21.08.2015, ora 12:00. In
situatia in care acest bun nu se va vinde la ter-
menul din 21.08.2015, licitatia va continua in
acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de
28.08.2015, 04.09.2015 si 11.09.2015, la ace-
lasi 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 deco-
mandata 7,82 mp si doua camere nedecoman-
date 11,83 mp si 10,48 mp, fara balcoane.
Pardoseala din hol si camere este pavata cu par-
chet stejar, iar in baie si bucatarie este gresie si
faianta. Ferestrele sunt din PVC cu geam ter-
moizolant in bucatarie si in doua camere  si din
lemn simplu in cea de-a treia camera, usi inte-
rioare panel. Instalatiile sanitare sunt in stare
de functionare, iar instalatia de incalzire este
formata din convector pe gaz montat in camera
cu suprafata de 11,83 mp. Pretul de vanzare
este de 12.000 euro. Sedintele de vanzare vor
avea loc 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. Pen-
tru participarea la licitaţie ofertanţii persoane
juridice vor achita un avans de 10% din val-
oarea de strigare. Informaţii: 0723.52.11.59,
0746.999.771 sau 0361.428.128.

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

Conducerea PSD a stabilit,
luni, ca ordonanţa privind majorarea
salariilor demnitarilor să fie
discutată în Parlament în acelaşi
timp cu Legea salarizării bugetarilor,
o discuţie în acest sens având loc şi
joi la întâlnirea liderilor partidelor
parlamentare, iar PNL anunţând
deja o decizie similară.

Joi, după consultările între
liderii partidelor, preşedintele inter-
imar al PSD, Liviu Dragnea, a de-
clarat că puterea şi opoziţia aşteaptă
de la Ministerul Muncii proiectul

legii salarizării pentru a se consulta
asupra acestuia, arătând că doreşte
ca această lege să fie discutată în Par-
lament odată cu ordonanţa privind
majorarea salariilor demnitarilor.
"Am discutat şi despre legea
salarizării. Aşteptăm şi noi şi cei din
opoziţie ca Guvernul, Ministerul
Muncii să finalizeze negocierile cu
partenerii sociali şi, după ce vor fi-
naliza, vom avea pe masă un draft şi
vom lucra şi pe legea salarizării cu
colegii din opoziţie după acelaşi
model. Dacă discutăm despre o lege

a salarizării este un document im-
portant. Eu asta vreau ca temele ma-
jore să fie un consens, să dureze, şi
noi şi colegii din opoziţie avem
aceeaşi abordare, un climat politic
bazat pe dialog", a precizat Dragnea.
El a adăugat că discuţia pe
ordonanţa privind majorarea salari-
ilor demnitarilor trebuie să fie
discutată în Parlament odată cu
proiectul legii salarizării, admiţând
că, până atunci, ordonanţa îşi pro-
duce efecte şi demnitarii îşi primesc
salariile majorate.

PSD decide ca OUG privind salariile 
demnitarilor să fie discutată simultan cu
legea salarizării
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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  

Miante Instal
Construcţii drumuri şi poduri Pavaje şi borduri

Tel. 0740.177.647Reţele apă şi canalizare

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

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

Angajăm
şoferi

distribuţie

Relaţii suplimentare se pot afla la sediul
de pe strada Aurel Vlaicu, nr.69

www.gazetanord-vest.ro
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Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

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

Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0769048053

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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LIGA A IV-A ELITE

Meci nebun la Botiz
8Sportul a marcat de două ori în prelungiri şi a câştigat în faţa Voinţei Doba

liga a 4-a de elită a început
promițător. Meciuri echili-
brate, condiții decente și un

fotbal plăcut în condițiile în care
la ora jocurilor am avut tempera-
turi de 34-35 de grade în tot
județul. 

Cel mai atractiv joc s-a dis-
putat cu siguranță duminică la
Botiz. Voința Doba a condus cu 2-
0 prin reușitele lui Demian Duțu în
minutele 25 și 46 și se părea că nu
va avea emoții în a pleca acasă cu
toate punctele. Doar că la rampă a
ieșit pentru gazde fostul junior de la
olimpia, Mircea Donca. Acesta a
centrat în minutul 68 pentru o de-
viere nefericită în proprie poartă a
unui fundaș de la Doba… 1-2. Iar
apoi, în prelungiri a oferit pe tavă
două pase ideale de gol lui Toni
Rusu care în minutele 90+1 și
90+3 a adus o victorie nesperată
pentru trupa lui Nelu Donca.

”Nu meritam să pierdem.
Am controlat jocul și doar
neatenția a făcut ca în prelungiri să
luăm două goluri. N-am știut să-l
blocăm pe Mircea Donca și asta ne-
a costat”, a spus evident supărat
managerul celor de la Doba, Sorin
Ionescu.

De partea celaltă,

antrenorul Nelu Donca era la final
numai un zâmbet. ”Am fost ca
Manchester în finala Ligii Campi-
onilor din 99. Două goluri în pre-
lungiri nu mi s-a mai întâmplat să
trăiesc așa ceva”, a spus tehnicianul
Sportului.

Într-un alt joc Turul Mic-
ula a pierdut oarecum surprinzător,
acasă, 1-2 cu Viitorul Vetiș. Iar

sâmbătă s-au jucat meciurile
Dorolț- Tășnad 4-1, Beltiug- orașu
Nou 0-1 şi Moftinu Mic - oar 0-1.
Iar ultimul joc al etapei este progra-
mat miercuri la Carei, unde Victo-
ria primeşte vizita celor de la
Luceafărul Decebal. Lider după
prima etapă e Recolta Dorolţ,
graţie golaverajului.

rezultatele primei etape:

Recolta Dorolţ - unirea Tăşnad 4-1
Ştiinţa Beltiug - T. oraşu Nou 0-1
Crasna Moftinu Mic - Someşul oar 0-1
Sportul Botiz - Voinţa Doba 3-2
Turul Micula - Viitorul Vetiş 1-2
Victoria Carei - Luceafărul Decebal
- se joacă miercuri
Cetate Ardud a stat.
Clasament: 1.Dorolţ 3p (4-1),
2.Botiz 3p (3-2), 3.Vetiş 3p (2-1).

Daniel Chiorean

FoTBAL CoPII u10
Juniorul câștigă Cupa Orașu Nou
8Elevii lui Nelu Donca au terminat turneul fără gol primit

un interesant turneu de
fotbal rezervat copiilor născuți
în 2005 a avut loc sâmbătă la
orașu Nou.

Pe cocheta bază sportivă
din localitate s-au întâlnit șase
echipe,  Juniorul Satu Mare,
Plimob Sighet, olimpia Satu
Mare, Talna orașu Nou, Il Cal-
cio Satu Mare și FC Municipal
Baia Mare.

S-a jucat după sistem
campionat, fiecare cu fiecare, iar
la finalul competiției cei de la Ju-

niorul Satu Mare au terminat pe
primul loc. Elevii lui Nelu
Donca au reușit performanța de
a nu primi niciun gol în cele
cinci jocuri disputate: 2-0 cu
olimpia, 1-0 cu orașu Nou, 0-0
cu Plimob Sighet și 1-0 cu FC
Baia Mare și cu Il Calcio.

Tot de la AS Juniorul,
Palage a fost declarat cel mai
complet jucător al acestui
turneu.

Antrenorul Nelu Donca
s-a arătat mulțumit de randa-

mentul copiilor mai ales de jocul
bun făcut în apărare. ”Nu am
luat gol și asta mă bucură mult.
Copiii au răspuns bine la efort
mai ales că eram la o zi doar de
la revenirea din cantonamentul
de la ocna Șugatag”, a spus
antrenorul piticilor de la Ju-
niorul.

Lotul de jucători:  Pin-
tea David, Palage Șerban, Cis-
mar Adrian, Kern Raul, Pop
Nandi, Decsak Kristofer, Sciop
Andrei, Paul Cristian, Murvai

Martin, Moiș Gabriel, Meșter
Darius, Bodnar David, Pușcaș

Leonardo.
Cristian Stan

MoNDEN
Casă de piatră, Lulu Dragomir!

Zi specială pentru secundul
olimpiei, Ioan Dragomir. Acesta s-a
cununat religios duminică cu Corina
iar apoi alături de prietenii apropiaţi
şi de familie au sărbătorit evenimen-
tul la restaurantul Select.

Extrem de discret când vine

vorba de viaţa personală, Lulu
Dragomir nu a vrut să facă prea mult
caz pe seama evenimentului iar la
nuntă din partea echipei l-a avut doar
pe antrenorul principal, Tibi Csik.

Casă de piatră, Corina şi Lulu
Dragomir!

Liga a V-a
Speranţa Halmeu, 
liderul primei etape,
face scor la Certeze
Liga a V-a a luat startul într-un
nou format. Adică, cu o singură
serie şi multe meciuri interesante.
Prima etapă a adus şi câteva me-
ciuri echilibrate, prin prisma sco-
rurilor, dar şi câteva în care s-au
marcat şapte sau chiar nouă go-
luri. A fost cazul la Certeze,
acolo unde Speranţa din Hal-
meu, liderul primei etape, s-a
impus cu 7-2! Platanul Marna,
echipă care ar fi avut dreptul să
joace un eşalon mai sus, după ce
a promovat în Liga a IV-a, a fost
învinsă pe teren propriu de Chesi
Hodod. un joc a fost amânat,
Prietenia Crucişor - Egri Sasok
Agriş, iar Şoimii Mădăras a stat 

Rezultatele etapei:
- AS Ghenci - Recolta II Dorolţ 
3-2
- Crasna Craidorolţ - Gloria
Moftinu Mare 3-2
- Platanul Marna - Chesi Hodod
0-5
- Voinţa Sătmărel - Victoria Ti-
ream 5-2
- olimpia Căuaş - Dacia Supur 
2-1
- Înfrăţirea Tarna Mare - unirea
Bercu - nu s-a disputat
- FC Certeze - Speranţa Halmeu
2-7
- Prietenia Crucişor - Egri Sasok
Agriş - amânat
- Şoimii Mădăras - a stat
Clasament: 1.Halmeu 3p (7-2),
2.Hodod 3p (5-0), 3.Sătmărel 3p
(5-2).

JuDo
Şapte medalii pentru CSM la Severin

Judoka de la CSM Satu
Mare s-au întors cu șapte medalii de
la cea de-a şaptea ediție a Cupei
Internaționale de la Drobeta-Turnu
Severin. Competiţia a avut loc în
week-end şi a adunat la start un
număr de 600 de judoka din opt
ţări, reprezentând 70 de cluburi din
ţară şi străinătate. 

„Nivelul concursului a fost
foarte ridicat. După medaliile
obținute la campionatele naționale
iată că se confirmă forma bună a
sportivilor de la CSM Satu Mare
care reușesc din nou să urce pe
podium”, a declarat Vasile Fușle jr. 
În continuare vă prezentăm rezul-
tatele obținute de sportivii
sătmăreni: 
- U10: 1.Denis Silaghi, 3.Adrian
Soponar, ambii la 30 kg
- U12: 5.Miguel Codreanu (30 kg),

7.Zenobiu Șter (42 kg) şi Raul Filip
(50 kg)  
- U14: 2.Samuel Pastiu (55 kg),
3.Raul Pașca (50 kg), Traian Tite
(55 kg), 5.Alexandru Pașca (42 kg),
David Bartha (55 kg), 7.Ionuț So-

ponar (42 kg) 
- U18: 3.Sebastian Coț (90 kg),
Robert Franzen (+90 kg).  

Sportivii sunt antrenați de
Vasile Fuşle.

Daniel C.
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PRElIMInaRII EURO 2016

Fără sătmăreni cu Ungaria
8Ungaria - România, vineri, ora 21.45, se dispută cu casele închise

Vineri echipa naţională de
fotbal a româniei se află în
faţa unui test important.

Întâlneşte Ungaria la Budapesta în
preliminariile euro 2016. Fără
sătmăreni convocaţi pentru dubla
cu Ungaria şi Grecia, Iordănescu
nu se teme de adversar.

atacanții Constantin
budescu și denis alibec, ambii de la
liderul ligii I, astra Giurgiu, au fost
convocați de selecționerul echipei
naționale de fotbal a României,
anghel Iordănescu. Iordănescu a
mai apelat, duminică, la portarul
lung jr, la fundașii Steliano Filip,
Paul Papp și la mijlocașii steliști adi
Popa și alex Chipciu, pe lângă cei
17 stranieri convocați anterior. 

lotul reprezentativei
României s-a reunit ieri la
Mogoșoaia pentru a pregăti cele
două meciuri, cu Ungaria, progra-
mat pe 4 septembrie (21,45, ora
României), la budapesta, și cu Gre-
cia, din 7 septembrie (arena
națională, 21,45). 

Lotul româniei: 
Portari: Ciprian Tătărușanu
(Fiorentina), Costel Pantilimon
(Sunderland), Silviu lung jr. (astra
Giurgiu); 
Fundași: alexandru Mățel (di-

namo Zagreb), Vlad Chiricheș
(napoli), dragoș Grigore (al
Sailiya), Cosmin Moți (ludo-
gorets), dorin Goian (asteras
Tripolis), Iasmin latovlevici (Gen-
clerbirligi), Răzvan Raț (Rayo Val-
lecano), Steliano Filip (dinamo),
Paul Papp (Steaua bucurești); 
Mijlocași: andrei Prepeliță
(ludogoreț Razgrad), Mihai Pin-

tilii (Hapoel Tel aviv), Ovidiu
Hoban (Hapoel be'er Sheva), lu-
cian Sânmărtean (al Ittihad),
Gabriel Torje (Osmanlispor),
alexandru Maxim (Vf b
Stuttgart), adrian Popa, alexan-
dru Chipciu (ambii de la Steaua
bucurești); 
Atacanți: Florin andone (Cor-
doba), Claudiu Keșeru (ludogoreț

Razgrad), denis alibec, Constan-
tin budescu (ambii de la astra
Giurgiu). 

Careianul Eric bicfalvi nu
a mai fost convocat după ce s-a
transferat în China, iar sătmăreanul
Florin Gardoş e în continuare acci-
dentat. Însă vor fi sătmăreni în trib-
une, biletele epuizându-se încă de
săptămâna trecută.

decizie ciudată luată de unul
dintre cei mai talentaţi juniori de la
Olimpia.

la doar 17 ani, mijlocaşul
daniel Tilinger a decis să agaţe ghetele-
n cui şi de două săptămâni i-a anunţat
pe antrenorii de la Olimpia că nu va mai
veni la antrenamente.

“E o decizie care m-a surprins
şi pe mine foarte mult. Tilinger e unul
dintre cei mai talentaţi copii pe care i-
am antrenat . Sper să se liniştească şi să-
şi pună gândurile în ordine şi să revină .
la 17 ani are tot viitorul în faţă mai ales
că de ceva vreme l-am şi promovat la
echipa mare şi avea şansa să joace în
liga a 2-a”, ne-a spus lulu dragomir,

antrenorul care l-a format pe Tilinger şi
cu care acesta a câştigat, alături de junio-
rii a de la Olimpia, Cupa Federaţiei.

dragomir crede că e o pro-
blemă de adaptare la Tilinger şi mai ales
de comunicare, lucruri care au fost sem-
nalate dar din păcate nu s-au rezolvat.

Tilinger a fost mereu convo-
cat în ultimul an şi la naţionala de ju-
niori a României iar în vară a fost la un
pas de a semna cu Steaua bucureşti. Pre-
şedintele Stelei, Valeriu argăseală a con-
firmat interesul Stelei pentru tânărul
mijlocaş sătmărean dar din păcate ne-
gocierile au intrat în impas!

Să sperăm că e o decizie asu-
pra căreia Tilinger va reveni , altfel vom
consemna o retragere din activitatea pe
care sincer nici nu a apucat s-o practice
profesionist!

OlIMPIa
La doar 17 ani, Daniel Tilinger s-a lăsat de...
fotbal!!!

DAnIeL ChIOreAn

după succesul categoric
obținut de seniori, 5-0 sâmbătă la
Reșița, a doua zi și juniorii a de la
club au avut un start perfect de
campionat. În noul format propus
de FRF, elevii lui bolba au reușit
primul succes în elită, 3-1 în fața
unui adversar incomod, lPS ba-
natul Timișoara. abia revenit din
deplasarea cu seniorii de la Reșița,
atacantul Horia bîgiu a făcut un
meci excelent și practic și-a condus
echipa spre victorie. bîgiu a reușit o
dublă și a dat și pasa de la primul gol
marcat în prima repriză de ștef. ”jos
pălăria pentru băieți. Cu toții
merită felicitări pentru efortul
depus și pentru munca în echipă pe
care au avut-o. E un start bun dar nu
trebuie să ne culcăm pe o ureche. E
un campionat greu și lung în care
vom avea șansa noastră dacă ne vom
prezenta mereu ca și duminică”, a

spus antrenorul Mircea bolba.
Meciul jucat pe o căldură sufocantă
i-a epuizat la maxim pe jucători iar
din păcate antrenorul Mircea bolba
n-a prea putut beneficia de toate
cele cinci schimbări pe motiv că nu
prea are... rezerve. Mai mult, unul
dintre băieți, Rareș Crainic, s-a dat
accidentat înainte de a începe...
încălzirea!!! de remarcat că la 0-0
oaspeții au ratat un penalty, por-
tarul Olimpiei, Toduț, reușind să
pareze execuția atacantului
bănățean. din păcate însă Toduț s-
a accidentat și a fost înlocuit în
minutul 18 de Chereji. Olimpia va
juca etapa următoare, sâmbătă la
lPS bihorul Oradea.
OLIMPIA - Toduț (18 Chereji)-
Cristian, Vonette, lipai, Unlu- Pop
R., Soproni, Ciorvasi (90 Kovacs),
nemeș (85 Filimon)- bîgiu, ștef.

Florin Mureșan

FOTbal jUnIORI: OlIMPIa SM-lPS 
banaTUl TIMIșOaRa 3-1

Bîgiu show!
8Start excelent și pentru juniorii lui bolba în ”elită”

Tenis de masă
Tapo Carei, la 
competiţii în Ungaria
În perioada 26 - 29 august 2015 au avut
loc în budapesta două competiţii de
tenis de masă (punctate în clasamentul
naţional), atât la fete cât şi la băieţi, cu
ocazia deschiderii noului an competi-
ţional 2015 - 2016, unde a participat şi
Clubul Copiilor - TaPO Carei cu ur-
mătorii sportivi: Reitler Eliza, Rad
ayana, Szilágyi Paul şi dari Helga (le-
gitimată la Statisztika budapesta).
Competiţia băieţilor a avut loc la
bVSC budapesta, unde au participat
sportivi din Serbia, anglia, România şi
Ungaria. la categoria mini cadeţi (9-
11 ani), Szilagyi Paul a cucerit medalia
de aur, iar la categoria juniori III (12-
13 ani) se califică din grupe pe tabloul
principal, ajungand până în optimi.
Competiţia fetelor a avut loc la Statis-
ztika budapesta, unde au participat
sportive din anglia, Romania şi Unga-
ria. la categoria 8-10 ani, Reitler Eliza
se califică în sferturi, iar Rad ayana ob-
ţine locul 3 în grupa de calificare pen-
tru tabloul principal. la juniori III
(11-13 ani) sportiva dari Helga obţine
locul I după ce a reuşit să învingă pe pri-
mele trei clasate în clasamentul naţio-
nal (Menkő Vera, Phan Viola şi
drabant anita). la categoria juniori I
(15-18 ani) la proba de dublu cu
Menkő Vera se clasează pe locul III ob-
ţinând medalia de bronz. Sportivele au
fost însoţite de instructorul bottyán
Géza şi antrenorul Podoba Mircea În
perioada 22-23 august 2015, sportiva
dari Helga a mai participat la CUPa
TOlnaGRO din Szekszárd (HU)
unde, la categ. 13-15 ani obţine locul I
la echipe iar la individual locul III. la
această competiţie au participat 4 ţări
şi 115 sportivi.

Cu doar şapte zile înainte,
echipa de handbal de la CSM Satu
Mare şi-a aflat colegele de serie şi
programul sezonului 2015-2016 al
diviziei a. astfel, elevii lui nicolae
Istrate întâlnesc duminică, pe teren
propriu, U Cluj.

În seria b s-au înscris 13
echipe: HC argeş, Poli 2 Timi-
şoara, academia Minaur, HCM Si-
ghişoara, CnE Sighişoara, CnOT
braşov, HC Sibiu, CSM Satu
Mare, U Cluj, CSM Făgăraş, CSM
Oradea, Muhlabach Sebeş şi U
Craiova, ceea ce înseamnă că în fie-
care etapă câte o echipă se va
odihni. la final de sezon regulat,

echipele clasate pe locurile 1 în cele
două serii vor promova în liga na-
ţională, iar echipele clasate pe lo-
curile doi şi trei vor susţine jocuri
de baraj cu locurile 11 şi 12 din
liga naţională. Sezonul regulat se
încheie în 21 mai 2016, iar turneul
de baraj este programat pentru pe-
rioada 25-29 mai 2016. 13 etape va
juca echipa sătmăreană în acest an,
după cum urmează:
– etapa 1 (6.09): CSM Satu Mare
– “U” Cluj
– etapa 2 (13.09): Sibiu – CSM
– etapa 3 (20.09): CSM – CnE Si-
ghişoara
– etapa 4 (27.09): Minaur  – CSM

– etapa 5 (4.10): CSM – argeş Pi-
teşti
– etapa 6 (11.10): Timişoara –
CSM
– etapa 7 (18.10): CSM – Sighi-
şoara
– etapa 8 (25.10): braşov – CSM
– etapa 9 (15.11): CSM stă
– etapa 10 (22.11): CSM – Făgă-
raş
– etapa 11 (29.11): Sebeş – CSM
– etapa 12 (6.12): CSM – “U”
Craiova
– etapa 13 (13.12): Oradea – CSM

Campionatul se va relua
în 7 februarie.

D. Chiorean

Handbal
CSM, în prima etapă acasă cu U Cluj
8Ieri s-a stabilit programul noului sezon al diviziei a



OFERTE DE SERVICIU 

l S.C.G.A. Livada angajeaza Sef Baza
experimentala animala (inginer zooteh-
nist sau medic veterinar). Informatii la te-
lefon 0261/840.001, 0261/840.361,
e-mail scdalivada@yahoo.com
l Societate cmerciala amgajeaza consu-
cator TIR pentru extern. Cv-urile se tran-
mit pe adresa de e-mail:
botizanmioara@live.com. Tel
0758.306.644
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 elec-
trice, sanitare si HVAC in locatiile clien-
tilor
-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   

CERERI DE SERVICIU

l Ingrijesc copil, fac curatenie in blo-
curi, case, farmacii etc. Telefon
0755.620.543
l Amenajari exterioare, gradinarit. Tel.
0754679354
l Barbat 54 ani sofer categ.B,C,E caut
de lucru si accept orice oferta daca este po-
sibil cu cazare Tel : 0753.825.165 

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 prie-
tenie, 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. Te-
lefon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spa-
nia, 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 ne-
gociabile, in orice tip de teren. Infor-
matii telefon.0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, bote-
zuri, majorate la pret corect. Bonusuri
masina de facut bule de sapun, fotogra-
fii magnetice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri,
instalare Windows XP, 7,8, setare reţea
Wi-Fi, curăţire unitate, instalare pro-
grame office etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, tele-
foane, tablete cu hărţile 2014, full Eu-
ropa, compatibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, camion. Te-
lefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, bote-
zuri la preţ corect. Bonus: maşină de
făcut bule de săpun, fotografii magne-
tice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare
Windows, devirusare. Telefon 0743-
365114.
l Repar maşini de spălat la domici-
liul clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Te-
lefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de
făcut pălincă la comanda clientului, de
orice dimensiuni de la 1,5 litri până la
1000 litri chiar şi la domiciliul clientu-
lui. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, par-
chet clasic + parchet laminat cu maşină
aspirator. Telefon 0744-935068.

l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente speciale. Editare video, mon-
taj video, transpunere casete VHS, mi-
niDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare în
domeniu la cele mai mici preţuri!!! Tele-
fon 0745-210755.
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
instalaţii 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 teren 11 ari, Padurea Noroieni
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in Marti-
nesti, 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
negociabil. Tel 0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu do-
cumentatie si autorizatie de constructie,
mediu, pompieri, pentru o fabrica de pro-
cesare a legumelor si fructelor. Tel
0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari in-
travilan in Satu Mare 15/20 ; 30/20
profunzime;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 construc-
tii, semicentral(parcelabil) in Carei, 650
eur/aria( si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul
Careiului 1,2 hectare Tel :
0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe
strada Victoriei nr.21/B Satu Mare. In-
gradita, are apa-canalizare, curent elec-
tric, 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
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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.

Societate angajeaza agenti van-
zari si consilieri vanzari. Condi-
tii: experienta in vanzari, permis
cat B cu experienta. Relatii la
tel: 0740968697 si cv la of-
fice1_ct@yahoo.ro

FIRMA DE CONSTRUCTII ANGA-
JEAZA MUNCITORI SI OPERATO-
RIUTILAJE IN CONDITII
AVANTAJOASE. INFORMATII LA
TELEFON   0726166813

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

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

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

SC Top Market angajeaza sofer autoca-
mioane cat C cu atestat transport marfa
valabil si manipulant. Inf la telefon
0734.880.879, CV simina.costin@top-
market.ro

Societate Comerciala, angajeaza gestio-
nar, experienta profesionala constituie
avantaj. Oferim salarizare motivanta. CV:
simina.costin@topmarket.ro, telefon
0734.880.879

Vand teren intravilant 20 de ari in Viile
Satu Mare ingradit cu gard viu, cu drum
de acces pietruit cu posibilitati de racor-
dare apa si curent in zona linistita. Merita
vazut la un pret foarte bun. 0753.137.060  
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l Vand teren intravilan, str. Dara, 24 ari,
parcelabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m de la dru-
mul principal, 5.500 euro, negociabil. Te-
lefon: 0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravi-
lan 10 ari cu cabana, fantana, pomi fructi-
feri, pret 5100 euro negociabil. Tel
0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731

GARSONIERE

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 Drumul
Careiului, finisat. Tel.0746736188
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,
Solidarităţii (beton), 48 mp, etaj III,
18.000 euro. 0788-728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000
euro. Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă,
etaj I, geamuri termopan, finisat. 0747-
701091.
l Vând apartament 2 camere semicen-
tral, etaj III din IV, balcon, hol, baie. Preţ
- 29.000 euro. Urgent! Telefon 0747-
907020.

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament cu 3 camere in Cen-
trul Vechi. Tel 0745997355
l Vand apartament 3 camere in car-
pati 1, aleea Postavaru, nr.8, et.2. reno-
vat, centrala, termopane in stare foarte
buna cu sau fara mobila(noua) imediat
ocupabila. Tel 0741.380.282 
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
balcoane mari, beci, parcare, gol, ime-
diat ocupabil. Tel.0361805409,
0748922050
l Vand apartament 3 camere langa
scoala si gradinita, reabilitat termic, im-
bunatatiri, 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 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 ca-
mere 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. Telefon
0745842620
l Vand casa in curte comuna pe strada
Iuliu Maniu, pret 38.000 euro. Tel
0722616473
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari cen-
tral, bună si pentru constructie.
0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost 60.000
euro, negociabil. Tel 0745416027,
0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna pret
negociabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa,
telefon 0740858313
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4 ca-
mere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri
si 8 arii de gradina, pret 93.000 euro nego-
ciabil negociabil sau jumatate din proprie-
tate 41.500 euro negociabil. Tel
0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie uti-
late,curte si gradina cu vie si pomi fructi-
feri .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie,
bucătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari
teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren
extravilan, aşezat la capătul străzii Odo-
bescu. Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-
346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate
utilităţile, imediat ocupabil + 0,50 ha
teren cu două solarii - 900 mp, acoperit.
Telefon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră
confort sporit 7 ari livadă  cu casă alcătuită
din cameră, bucătărie, baie (apă, curent),
situată lângă ştrand. Tel 0770-467713.

l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
cămară alimente, un hol la intrare, garaj, 5
ari cu toate utilităţile, la preţ bun - 56.000
euro. 0770-429973, 0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 2 camere, etajul IV,
luxos. Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in
Carei. Telefon: 0746335117,
0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere,
etajul I. Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere, et
IV, renovat complet, mute dotari in Carei,
17.600 euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+ gaz+ baie in Carei. Telefon:
0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10
ari teren in Carei, 24.000 euro, neg. Tele-
fon: 0746476885
l Vand apartament 2 camere decoman-
date, 37 mp, et. IV, renovat complet cu
multe inbunatatiri, 17.600 euro. Telefon:
0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon:
0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial
în Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară
în Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-
coafură cu toate dotările în Carei, zonă
circulată. Telefon: 0746476885.
l Vând casă bună pentru birou,
activităţi comerciale, cabinete medicale
etc. în centrul vechi al Careiului. Telefon:
0744-131384.
l Vând apartament în Carei, MV1, par-
ter, 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. Informaţii la
telefon 0745-890548, zilnic, între orele
10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în
Carei, zonă ultracentrală, în Cartierul
"Eliberării", etajul III, nedecomandat -
stare foarte bună. Dotări: un boiler, 2
convectoare, pivniţă. Relaţii la telefon:
0742-312968.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa in Odoreu, str.Republicii,
nr.201. Telefon 0752.757.412  
l Vand in Seini 2,1 ha teren intravilan si
padure.Schimb cu imobil sau autotu-
rism.0740.707.473
l Vand casa in Lipau,35 ari,sosea
asfaltata,canalizare.Tel 0745.490.742 
l Vand casa in rosu cu 25 ari teren in satul
Ciuperceni,inf.0753.660.219 
l Vand casa in Radulesti, nr49. informatii
la telefon 0745390764
l Vand casa la Radulesti. 0745390764 
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, amplasata
pe o gradina in mijlovul satului cu livada. Pre-
tul mai ieftin cu 30-40%. Tel 0261.871.558 

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 pre-
tul de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de pro-
ductie , ateliere , depozite , sopron , etc )  cu  su-
prafata construita  totala de  2.563 mp si teren
aferent pe Str. Careiului nr 160 la pretul de
60.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere , depo-
zite, sopron , etc) cu suprafata totala construita
de 1.652 mp si teren aferent in localitatea
Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc Andandino Land Srl in supra-
fata 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  util 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 supra-
fata utila de 100 mp prêt 55.000 euro
Apartament cu 2 camere SC Lord Land SRL in
suprafata de 51 mp utili in asociatie in Satu
Mare, strada Dreptatii, nr. 8 la pretul de vanzare
140.000 lei
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată
în loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud.
Satu Mare. si casa de locuit si anexe demolabile
– 3.400 mp la pretul de vanzare de 80.000 euro

Terenuri
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona
Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la
pretul de 71.500 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in lo-
calitatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100
m, vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de
centrul logistic AQUILA, judetul Cluj la pretul
de 184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in
localitatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in
imediata apropiere de Complex Philadelphia la
pretul de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata
de 10.600 mp la pretul de 4.460 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în car-
tea 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 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
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 BUC1
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

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

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

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

Vand Urgent un loc de casa 30mp Ari
cu front 20m,comuna
Halmeu.Tel:0742.481.793  

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 2103831031,
0741.768.185.



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 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 cu-
rent. 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.

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Daewoo Matiz, 2007, stare foarte
buna, inmatriculat. 0744.391.940,
0361.419.541
l Vand bascula si platforma fixa Iveco si
Ford,3500 kg su suzuki GSX 600 F.Telefon
0744.897.711 
l Vand Renault Megan Cabrio 2004,ben-
zina motor 2L,Pret 3700 euro Tel:
0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bascula-
bila,din 1999 in stare foarte buna. Tel :
0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro 4.Re-
cent adus in tara.0748.284.664.
l Vand Mercedes A Classe 1,7 Diesel,Ford
Focus benzina  1,8 neimatriculate 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 ser-
vice, 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 Vind moped chinezesc, instalatia de-
fecta. 0361885521
l Vand masina de scris ADLER, func-
tionala. 0748.108.881
l Vand ata macrame fabricata de Sibiu.
20 de suluiri. 0748.108.881
l Vand cazan fiert tuica.Tel :
0748.394.245 
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

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 mori actionare tractor/electri,
desfacatori porumb actionare tractor/elec-
tric, amestecator furaje.Utilajele sunt
noi;Tel:0723.506.508  
l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, Internatio-
nal, coase, discuri, agricole noi, prese ba-
lotat, 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  

ÎNCHIRIERI

l Dau in chirie apartament in asociatie,
3 camere, curte interioara si garaj. Infor-
matii la telefon 0742.139.150
l Inchiriez apartament 2 camere zona
Botizului, Tel 0744200271 sau
0754761466

l Inchiriez salon de infrumusetare
complet dotat pentru coafura+frizerie,
cosmetica, 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, com-
plet 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 ultracen-
tral 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 cen-
tral curte interioară,asociaţie. Tel.
0742.700.379 sau 0770.592.182 
l Dau în chirie spatiu comercial pe
str.Careiului, 85 mp. 0744252824
l Închiriez birou in Satu Mare,
str.Henri Coanda, nr.2 sau Botizului,
nr.24.Tel 0744586638
l Închiriez remorcă de 750 kg ,
0773835662
l Închiriez apartament 2 camere,
central, curte interioară, asociaţie.
0770-592182, 0742-700379.
l Dau în chirie garsonieră mobilată
+ internet. Telefon 0361405012
l Dau în chirie garsonieră (ore/zile).
Telefon 0748313962

CUMPĂRĂRI

l Cumpăr maşini pentru programul
rabla, asigur radierea maşinii, rog serio-
zitate. Tel. 0740968675
l Cumpăr mobilă lucioasă cu flori
sau ornamente Tel.: 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gra-
tuit. Telefon: 0744-107564, 0770-
459489.
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Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662

Vand rulota 7m dotata cu toate utili-
tatile, pret 6000 euro negociabil.
0722612033

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

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case :
Casa de vacanta P+M + teren 9.412 mp, loc. Viile
Satu Mare, str. Stelelor, nr. 43 – 50.000 euro, nego-
ciabil
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 319.980 lei
Casa in sc=245 mp siteren in suprafata de 2.500 mp,
sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 27.000 euro 

Apartamente :
Apartament nr. 81, 2 camere, 82,29 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 30.983 euro + TVA 5% 
Apartament nr. 79, 2 camere, 80,58 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 30.278 euro + TVA 5%
Apartament nr. 82, 1 camera, 38,30 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 15.210 euro + TVA 5%
Apartament nr. 80, 1 camera, 38,13 mp, Bd. Inde-
pendentei, nr. 14/A, et. 8 ( Complex Dana ), propri-
etatea SC Esrom Tel SA – 15.210 euro + TVA 5%
Apartament nr. 17, str. Corvinilor, nr. 5, mansarda,
având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,– 30.900 euro
+ TVA 5%
Apartament nr. 18, str. Corvinilor, nr. 5, mansarda,
având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,– 30.900 euro
+ TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
24.300 euro + TVA
Apartament cu 2 camere, situat în loc. Carei, Piața 1
Mai, bloc 8/b, scara B, etaj II, ap. 10,  în suprafață de
42 mp - 9.870 euro

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

Alte imobile :
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc In-
dustrial Sud, nr. 15, format din:Corp socio-adminis-
trativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 - 439,09
mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială P + extin-
dere - 4.054,80 mp; Platforme betonate - 3.000 mp;
teren concesionat - 25.000 mp - 1.295.000 euro +
TVA
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str. Bib-
liotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în suprafață utilă
de 280,15 mp - 422.000 euro;
Spatiu comercial si socio-administrativ S+P+2E,
partial construit, in suprafata de 214 mp, depozit,
birouri si 2 soproane in SC=144mp si 36 mp + teren
4.437 mp, situate în loc. Satu Mare, str. Alecu Russo,
nr. 25/A – 895.360 lei + TVA
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren ex-
travilan 21.500 mp, alaturi de utilaje agricole si 21 de
bovine. – 290.429,60 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp+ hale de producție
(fost abator) şi clădire de birouri, în suprafață
construită de 619 mp, situată în loc. Negreşti Oaş, str.
1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare-  69.800 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap. 2,
compus din spatii comerciale, de productie si depoz-
itare, in suprafata utila de 512 mp + teren aferent de
772 mp dintr-un total de 1.150 mp - 226.100 euro +
TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp+ teren 2.320 mp, situat in loc. Satu Mare,
str. Magnoliei, nr. 42 – 147.895 euro + TVA
Teren 3.104 mp+ constructii, hala depozitare - 540
mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto - 80 mp,
atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp, atelier/depozit
- 77 mp, sopron descoperit - 125 mp, platforme beto-
nate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A. Berinde, nr. 27 –
134.497 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in
loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 61.470
euro +TVA
Constructie cu destinatie productiv-administra-
tiva, avand suprafata construita de 274,27 mp + teren
intravilan in suprafata de 1.293 mp., situate in loc.
Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu Mare - 60.010
euro + TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare, Com-
plex de locuinte cu spatii comerciale, zona Pod Go-
lescu, proprietatea SC Esrom Tel SA – 31.433 euro
+ TVA 
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  –36.750 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas, str.
Victoriei, nr. 133 – 8.942 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, situat
in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures –
negociere directa
Teren 1.109 mp + casa ( spatiu comercial ) in supra-
fata utila de 352 mp, loc. Carei, str. Progresului, nr. 26
– 27.900 euro 
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr. 289
– 60.000 euro

Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 9.377
euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in
comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu Mare
– 8.983 euro

Auto :
Mercedes LKW, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995
– 2.879 euro + TVA
Mercedes Daimler, SM 30 GRI, an fabricatie 1998
– 2.934 euro + TVA
Peugeot Boxer 2.8 HDI, motorina, culoare alb, an
fabricatie 2003 – 1.134 euro + TVA
Matiz portocaliu, 1999, 796 cmc,38 kw, benzina, de-
fect – 238 euro + tva
Cielo,1997,1498 cmc, 55kw, benzina – 336 euro +
tva
Daewoo Cielo, 1997, 1498 cmc,55 kw, benzina –
503 euro + tva
Daewoo Cielo, 1997, 1498 cmc,55 kw, benzina –
503 euro + tva

Diverse :
Stație de betoane Teka TPZ 2250 (nou) – 100.000
euro + TVA
Sistem transport cu cupa Kubat (nou ) – 40.000
euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11 elemenți,
280 buc. - 6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9 elemenți,
150 buc. - 2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7 elemenți, 60
buc. - 810 euro + TVA
Casete video – 1.185 bucati - 955 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483 euro +
TVA
4 buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si terasa
1m X 3 M – la 7.000 lei (1.750 lei/buc)
Bunuri mobile ( stoc de marfa, auto) proprietatea
Spencer SRL
Stoc de marfa format din imbracaminte ( rochii - 11
buc ) si incaltaminte ( pantofi noi - 114 buc si second
- 277 buc) proprietatea Ripping Fleek SRL 
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confectii,
auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kinetoterapie,
diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL 
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) pro-
prietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze ) proprietatea Omnia
Carei SRL
Bunri mobile ( auto, utilaje constructii ) proprietatea
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 Explamed
SRL
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii )
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 ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto si stoc de marfa ) proprietatea
Premet Imi SRL 
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bemcom
Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara, marca MAN ) pro-
prietatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, mobilier,
) proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( Tractor MTZ Belarus ) propri-
etatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile (mijloace de transport ) proprietatea
Scorpion SRL
Bunuri mobile ( piese auto ) proprietatea Fast Food
Las Vegas SRL
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse ) pro-
prietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor, cen-
trala tratare aer, aparat aer conditionat, combina
frigorifica, diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner ) proprietatea Global Job Experience SRL
Generator current 2/06.12.2000 - 84 euro + tva
Centrala tel. Alcatel 4200/M/06.12.2000 – 847
euro + tva
Generator PFAGT 1201 RETI – 100 euro + tva
Pompa de amestec PFT G5c ( de tencuit ) – 1.563
euro + tva
Masina de zugravit Mark V – 1.733 euro + tva
Pompa de amestec PFT G5c ( de tencuit – 1.508
euro + tva
Masina de zugravit ST MAX II 595 - 781 euro +
tva
Masina pentru taiat ziduriDS 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
fabricaţie 2008. Telefon 0742913114.
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sANtec şi BArtA Ati!

ÎNchirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

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

Cumparam nuca. Tel 0756.089.281

Vând Opel Astra Caravan 
combi din 95, 1.6 benzină, 

înmatriculat. Preţ 500 euro.
0742.964.968  

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine
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06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ştiri NV TV 
07:30 – Bună dimineaţa!
09:00 – Program pentru copii:
„Casa Zburătoare”, ep. 9
09:30 – Program educativ: „Să
vorbim în Engleză”, ep. 19
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Glasul Bisericii
14:00 – Săptămâna Sportivă
(reluare)
15:00 – Teleshopping I 
16:00 – Oameni şi Fapte
(reluare)
17:00 – Avocat TV

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

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 07:57 Lumea
şi noi 08:30 Zestrea
românilor 09:00
Starea naţiei 09:55

Viaţa dublă a lui Eddie McDowd
10:50 Teleshopping 11:30
Români în Ucraina 12:25
Vorbeşte corect! 12:30 Lumea şi
noi 13:00 EURO polis 14:00
Telejurnal 15:00 Teleshopping
15:30 Maghiara de pe unu 16:55
Vorbeşte corect! 17:10 Faimoşii
18:15 DUPĂ 25 DE ANI 18:45
Documentar 19:45 Sport 19:59
Telejurnal 21:00 Vorbeşte liber!
22:00 Starea naţiei 23:00 Dr.
House 23:55 Trezirea lui
Madison

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
12:00 Vorbeşte
lumea 13:00 Ştirile

Pro Tv 14:00 Vorbeşte lumea
16:00 Ce spun românii 17:00
Ştirile Pro Tv 17:30 La Maruţă
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30 Las
fierbinţi 21:30 Vânătoarea de
poliţişti 23:30 Ştirile Pro Tv

08:00 Neaţa cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 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
Tango şi Cash 22:30 Un show
păcătos 23:00 Un show păcătos

07:15 Flavours, 3
bucătari 07:45
Playtech 08:20
Râzi şi câştigi 09:00

Sănătate cu Stil 09:30

Teleshopping 10:00 Cearta-n
bucate 11:00 Teleshopping 11:30
Adevăruri ascunse 12:30 Click!
13:20 Teleshopping 13:50
Flavours, 3 bucătari 14:30
Teleshopping 15:00 Cireaşa de pe
tort 16:00 Trăsniţi din NATO
16:30 Focus 17:00 Cearta-n
bucate 18:00 Focus 19:30
Adevăruri ascunse 20:30 Ce-şi
doreşte o fată 22:30 Trăsniţi din
NATO 23:00 Focus din inima
României 23:30 Click!

07:00 Știrile Kanal
D 08:00 Feriha
10:30 Teo Show
12:30 Știrile Kanal

D 13:30 Te vreau lângă mine
16:30 Teo Show 18:45 Știrea
zilei 19:00 Știrile Kanal D
20:00 Un destin la răscruce
22:30 WOWBiz

07:00 Floarea
din Caraibe
08:00 Iţi ordon
să mă iubeşti!

09:15 Viaţă nedreaptă 11:30
Ţinutul răzbunării 14:00 Tânăr
şi Neliniştit 15:00 Maricruz
16:00 Maricruz 17:00 Iţi ordon
să mă iubeşti! 18:00 Viaţă
nedreaptă 20:00 Ţinutul
răzbunării 21:00 Ţinutul
răzbunării 22:00 Floarea din
Caraibe 23:00 Iubiri vinovate

08:00 Planuri de
nuntă 09:00 Nu-i
usor sa fii
mireasa! 10:00
I u b i r i l e

croitoresei 11:00 Ally McBeal
13:00 Dr. House 14:00
Prietenii tăi 15:00 Curajul
iubirii 17:00 Cititorul
gândurilor 18:30 Nouă şanse

20:00 Curajul iubirii 22:00 Dr.
House 23:00 Prietenii tă

07:20 Garfield
08:40 Căpitanul
A m e r i c a :
R ă z b o i n i c u l

iernii 10:55 Lumea nouă 13:10
Un strop de mare 15:05 Raiul e
aievea 16:45 Căpitanul
America: Războinicul iernii
19:00 Detectivii din California
20:00 Joséphine 21:30 Poveşti
de groază 22:25 Poveşti de
groază 23:25 Cursă explozivă

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 Fight
Night: "KO în lung şi în lat"
21:00 Ştiri Sport.ro 22:00
Wrestling RAW

08:00 Tenis 08:30
Tenis 09:30 Tenis
10:00 Tenis 11:00
Fotbal 11:30

Motocros 12:00 Ciclism 13:00
Tenis 15:15 Fotbal 15:45
Ciclism 17:00 Atletism 18:00
Tenis 22:00 Tenis 22:15 Tenis

08:30 Antena 3
Headlines ( Jurnal în
limba engleză) 08:45
Știrile dimineții
10:00 Se întâmplă în

România 12:00 Ştiri 13:00
Se întâmplă în România
14:00 Ştiri 15:00 Esențial
16:00 Ştiri 17:00 Esențial
18:00 Ştiri 18:45 Subiectiv
21:00 Ediţie specială cu
Adrian Ursu 23:15 Ştiri

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

Realitatea de la fix 13:00
Realitatea de la fix 14:00
Oameni şi fapte 15:00
Newsroom 18:00 Realitatea
de la fix 18:30 Ambasador
România 20:00 Realitatea de
la fix 21:00 Jocuri de Putere
23:30 Realitatea de la fix

07:00 Tehnologia
uraganelor 07:50
A n t h o n y

Bourdain 08:40 Tehnologie
extremă 09:30 Automobile
Inovatoare 09:55 Căutătorul
de maşini clasice 10:20
Temerarii 11:10 HMS Ark
Royal 12:00 Automobile
Inovatoare 12:25 Căutătorul
de maşini clasice 12:50
Tehnologie extremă 13:40
Temerarii 14:30 Înainte să
devenim stăpânii Pământului
15:20 Mâncăruri bizare 16:10
Anthony Bourdain 17:00
Automobile Inovatoare17:25
Căutătorul de maşini clasice
17:50 Tehnologie extremă
18:40 Curiosity 19:30 Pagini
din istoria Vestului Sălbatic
20:20 Piloţii din sălbăticie
21:10 Alaska 22:00 Pagini
din istoria Vestului Sălbatic
22:50 HMS Ark Royal 23:40
Criminalistică extremă

BERBEC (21.03 - 20.04)
Capacitatea ta de a

înţelege sau a simţi ce vor şi ce
gîndesc oamenii îţi va deschide
drumul către o serie de realizări
ce vor face numele tău cunoscut.
TAUR (21.04 - 21.05)

Astăzi vei avea senzaţia
că dai prea mult şi primeşti prea
puţin. Se mai întîmplă. Fă ce
crezi că se cuvine, încearcă să eviţi
dezamăgirile.
GEMENI (22.05 - 21.06)

S-ar putea să te încînte o
serie de posibilităţi ce se ivesc la
orizont. De asemenea, eşti tentat
să faci tot felul de planuri cu ci-
neva la care ţii foarte mult. . 
RAC (22.06 - 22.07)

Nu este momentul să
fugi din faţa unei situaţii dificile
sau încurcate. Eşti nervos din
cauza lipsei de bani şi cheltuielile
neprevăzute ce se vor ivi te vor
dezechilibra. 
LEU (23.07 - 22.08)

Te vei găsi într-o situaţie
iritantă la serviciu. Nu lăsa pe ni-
meni să dea vina pe tine pentru
propriile greşeli. 

FECIOARĂ (23.08 - 21.08)
Este posibil să te izbeşti

cu capul de pereţi pe ziua de as-
tăzi. Dacă dai dovadă de răbdare
şi înţelegere vei obţine mai mult. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Întîlnirile cu alţi oameni
şi cu prietenii îţi vor oferi astăzi
satisfacţii nebănuite. Abilitatea ta
de a căpăta atenţia celor din jur te
va propulsa.
SCORPION (23.10 - 21.11)

Acum eşti cît se poate de
sensibil şi vulnerabil, dar în mod
paradoxal sentimentele tale te
pot face să îţi descoperi adevăra-
tul talent sau adevărata menire. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Reacţiile tale emoţio-
nale te vor arunca într-un cazan
cu apă clocotită. Poate că vei răni
sentimentele cuiva fără ca măcar
să-ţi dai seama. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vei putea obţine un cîş-
tig din punct de vedere profesio-
nal dacă ştii cum să procedezi.
Caută acele oportunităţi care te
pot conduce către succes.
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Petrecerile din casa ta
vor fi ocazii la care toată lumea se
va simţi bine. Ar fi bine să-i inviţi
pe cei care pot anima discuţiile cu
replici inteligente.
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Nu este o zi favorabilă
pentru a cere un împrumut sau o
favoare. Va trebui să ai grijă de si-
tuaţia ta financiară şi să te des-
curci cu bugetul pe care îl ai.

HOROSCOP

Ora 21.30 - Vânătoare de poliţişti

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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Sătmărenii care au
(ne)şansa să locuiască în zona
cuprinsă între Moftinul Mare -
Moftinul Mic şi Păulean - un fel de
triunghi al putorii - sunt
binecuvântaţi de câţiva ani, mai ales
pe timp de vară, cu un parfum de
excremente de porc. Totul vine de
la o fermă de creştere a dobitoacelor
din triunghiul cu pricina. Deşi
există perdea vegetală, aşa cum
prevede legislaţia în vigoare, din
păcate mirosul se extinde şi se
impregnează în alveolele
pulmonare ale localnicilor. Nu
scapă fără să fie parfumaţi nici
şoferii care tranzitează zona, în

special pe Drumul Naţional 19.
Majoritatea şoferilor s-au învăţat
minte şi îşi închid geamurile de la
maşini când trec prin triunghiul
putorii. Oamenii sunt disperaţi şi
au încercat mai multe variante pen-
tru a scăpa de problemă, dar adevă-
rul este că excrementele de porc
sunt exremente de porc. Nu ai ce să
îi faci. Eventual, doar dacă s-ar
creşte dobitoacele în subteran s-ar
mai putea salva ceva. Cum nu li se
poate astupa tractul digestiv suine-
lor, problema este fără rezolvare.
Doar mirosul pestilenţial este ceva
cert şi tot mai persistent. Dar mai e
un pic şi trece vara!!. 

Parfum cu extract de porc

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 0 %  şanse de precipitaţii

Maxima: 36°C         Minima: 18°C

Umiditate: 71% a

a

a

Euro 4,4321

uSd 3,9511

100 forinţi 1,4094

Trei sătmăreni, băgaţi 
în spital de bătăuşi
8Cauza principală a scandalurilor a fost alcoolul

Trei sătmăreni au ajuns la spi-
tal după ce au fost bătuţi
zdravăn în cursul zilei de

duminică. Principala cauză a tu-
turor scandalurilor a fost consumul
excesiv de alcool. 

Astfel, duminică seara, în
jurul orei 22.05, oamenii legii au fost
sesizaţi prin apelul naţional unic de
urgenţă 112, despre faptul că pe raza
localităţii Stâna are loc un scandal.
La faţa locului s-a deplasat de
urgenţă patrula formată din poliţist
şi jandarm care au stabilit că, pe fon-
dul consumului de alcool şi a unor
neînţelegeri, între mai multe per-
soane a izbucnit un conflict spontan,
în timpul căruia Romeo S. i-ar fi
aplicat lui Florin G. o lovitură cu un
obiect contondent, la nivelul capu-
lui. Victima a fost transportată la
Spitalul Judeţean Satu Mare în ved-
erea acordării îngrijirilor medicale
necesare, însă nu a fost necesară
rămânerea sub supraveghere
medicală.

După circa 20 de minute,
poliţiştii Secţiei Negreşti Oaş au fost
sesizaţi despre faptul că o persoană
de sex masculin ar fi fost bătută pe
raza localităţii Oraşu Nou. La faţa
locului oamenii legii au stabilit că,
pe fondul consumului de alcool,

între mai multe persoane a izbucnit
un conflict spontan, în timpul căruia
Augustin V. ar fi fost lovit cu un
obiect dur în zona capului, de către
un tânăr în vârstă de 20 de ani.
Partea vătămată a fost transportată
la Spitalul Orăşenesc Negreşti Oaş
pentru acordarea îngrijirilor med-
icale necesare, însă nu s-a impus
rămânerea sub supraveghere
medicală.

În noaptea de duminică
spre luni, poliţiştii din cadrul Secţiei
Satu Mare au fost solicitaţi să
intervină la un caz de lovire produs

pe raza localităţii Lazuri. În urma
verificărilor efectuate a rezultat fap-
tul că, pe fondul consumului de al-
cool, unui bărbat în vârstă de 55 de
ani i-au fost aplicate lovituri cu
pumnii la nivelul capului şi corpului,
de către Alexandru K. Victima a fost
transportată la unitatea medicală, în
vederea acordării îngrijirilor med-
icale necesare.

În toate situaţiile au fost în-
tocmite dosare penale şi se
efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de lovire sau
alte violenţe.

BĂTĂI. Toţi cei implicaţi s-au încăierat după ce au consumat alcool

florin dura

O femeie în
vârstă de 50 de ani a avut
curajul să se urce pe
bicicletă după ce a con-
sumat cantităţi însem-
nate de băuturi alcoolice.
Drumul ei a fost însă
scurt pentru că a căzut de
pe bicicletă şi s-a acciden-
tat. 

D u m i n i c ă
după-amiază, poliţiştii
Serviciului Rutier au in-
tervenit la un eveniment
rutier produs pe DJ 193,
între localităţile Valea
Vinului şi Pomi, soldat
cu rănirea unei persoane. În urma
cercetărilor efectuate s-a stabilit fap-
tul că o femeie în vârstă de 50 de ani,
care circula cu bicicleta, în timp ce
cobora o pantă s-a dezechilibrat şi a
căzut pe partea carosabilă. În urma
evenimentului, a rezultat rănirea
uşoară a biciclistei, care a fost
transportată la unitatea medicală, în
vederea acordării îngrijirilor med-
icale necesare, însă nu a fost necesară
rămânerea sub supraveghere

medicală.
Poliţiştii au procedat la

testarea biciclistei cu aparatul
etilotest care a indicat o concentraţie
de 0,71 mg/l alcool pur în aerul ex-
pirat, motiv pentru care i-au fost
recoltate probe biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei. În
cauză se efectuează cercetări sub as-
pectul comiterii infracţiunii de
vătămare corporală din culpă.

Robert Marcus

Biciclistă beată, a căzut şi s-a 
accidentat

Ameninţări 
la Săuca

Liniştea localităţii Săuca
a fost tulburată, duminică seara, de
un scandal şi ameninţări, aplanat,
în cele din urmă, de poliţiştii din
cadrul Secţiei Tăşnad. În urma
investigaţiilor efectuate a rezultat
faptul că un bărbat în vârstă de 50
de ani, pe fondul consumului de al-
cool şi a unei stări conflictuale mai
vechi, i-ar fi ameninţat cu acte de
violenţă pe Ioan P. şi soţia acestuia.
Oamenii legii au înregistrat dosar
penal şi fac cercetări pentru
săvârşirea infracţiunii de
ameninţare.

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:

Tineretului, Livezilor, Pădurii, Lăcrimioarelor, Borcutului,
Turului, Tur 2, Tudor Vladimirescu şi Rozelor 

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

Compania OMS
România SRL
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