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Legea adopţiilor a fost sim-
plificată radical în vara acestui an, iar
în urma acestui demers, perioada de
adopţie a unui copil a fost redus cu
circa 2 ani. pentru a ajuta la întărirea
relaţiilor dintre familiile care au adop-
tat deja un copil şi acesta, direcţia
Generală de asistenţă Socială şi pro-
tecţia Copilului (dGaSpC) Satu
Mare va organiza mâine, la Hodod,
un picnic al copilului adoptat.

directorul dGaSpC
Satu Mare, Mariana dragoş, a sa-

lutat ieri, în cadrul unei conferinţe
de presă, faptul că procedura de
adopţie a fost radical simplificată.
„prin noile reglementări au fost gă-
site soluţii şi pentru copiii din sis-
temele de protecţie. Copiii cu
părinţi necunoscuţi pot fi declaraţi
adoptabili în 30 de zile de la naş-
tere. Un lucru şi mai important
face referire la copiii ai căror pă-
rinţi nu sunt interesaţi să-i crească”,
a precizat Mariana dragoş.
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Legea adopţiilor a fost simplificată

cotidianul sătmărenilor
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Trei preoţi sătmăreni,
suspendaţi

de Episcopie

Guvernul va scuti şi persoa-
nele fizice, pe lângă firme, de la plata pe-
nalităţilor stabilite pentru întârzierea la
achitarea datoriilor către bugetul de stat,
precum cele provenite din închirierea
unor imobile sau din drepturi de autor,
dar ar putea renunţa şi la o parte din do-
bânzile aplicate. “Ieri (miercuri -n.r.) a
fost pe masa Guvernului un proiect de
amnistie fiscală, destinat contribuabili-
lor persoane fizice şi juridice care au de
plătit dobânzi şi penalităţi de întârziere
(aferente impozitelor neachitate - n.r.),

să le putem şterge penalităţile dacă îşi vor
plăti până în martie 2016 principalul şi
dobânzile. Mai mult, nu mai cerem ga-
ranţii pentru această eşalonare”, a decla-
rat joi ministrul Finanţelor publice,
Eugen Teodorovici, într-o conferinţă. El
a arătat că, astfel, firmele pot participa la
licitaţii, după ştergerea acestor penalităţi,
Guvernul dorind să impulsioneze piaţa.
Ministrul a precizat că penalităţile su-
melor aferente nu se vor aplica nici pen-
tru cei care depun declaraţii rectificative
până în martie 2016.

Amnistia fiscală, extinsă
şi la persoanele fizice

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

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinicA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este
Vineri, 9 octombrie 2015

ziua 282 a anului

Cel mai bine şi-a folosit viaţa cel
care s-a bucurat cel mai mult de ea.

(Samuel Butler)

Soarele răsare la 7 şi 37 minut,
apune la 18 şi 54 minute.

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Ap. Iacob al lui
Alfeu; Sf. Cuv. Andronic
şiAtanasia (Post) 
Romano – catolic - Ss. Dionisie,
ep. şi îns., m. ; Ioan Leonardi, pr.;
Abraham, patriarh
Greco – catolic - Sf. ap.
Iacob al lui Alfeu; Sf. Andronic şi
Atanasia.

1831 - Este asasinat Ioannis
Kapodistrias, primul președinte al
Republicii Elene, unul dintre
artizanii luptei de eliberare a
grecilor de sub dominația otomană.

l OPINIE DE GAZETAR

CIPRIAN BâTEA

Că pe strada Horea din
municipiul Satu Mare, la adresa
cu fatidicul nr. 6, se practică
prostituţia este un lucru cunos-
cut de către toţi sătmărenii. Şi
mă refer aici, în special, la cei

care muncesc în zonă, fie ei no-
tari, avocaţi, judecători, procu-
rori, actori. Că întreaga stradă şi
o parte importantă din Corso
este controlată şi ţinută într-un
regim de teroare de către “loca-
tarii” Sodomei nu mai este un
secret pentru nimeni. Că zona
este interzisă chiar şi pentru oa-
menii legii, nici acest lucru nu
mai reprezintă o necunoscută.
Dar că timp de ani de zile în-
treaga societate s-a complăcut
în această situaţie, asta deja este
greu de înţeles. Mass media lo-
cală a mitraliat efectiv semna-
lele de alarmă vizavi de această
stare infracţională. Cu toate
acestea, a fost nevoie ca un indi-
vid să ia la bătaie un angajat al
unui hotel, să sperie alţi turişti,
să bată doi jandarmi ca autorită-
ţile statului să intervină în
forţă.  

La fel se poate presu-
pune şi cu Piaţa Someş, acolo
unde contrabandiştii de ţigări

cam fac legea. De altfel, mi-a re-
ţinut atenţia o poveste spusă de
unul dintre administratorii pie-
ţei. Cică, omul a vrut să facă or-
dine în piaţă, să elimine
contrabandiştii. Doar că bravul
cetăţean s-a trezit în biroul său
cu un individ, care s-a legitimat
rapid. Omul i-a spus - şi redau
aproape textual: “Treaba ta este
să administrezi piaţa! Lasă-i pe
contrabandişti în sarcina noas-
tră!”. Şi au avut grijă, într-ade-
văr, de contrabandişti: ei sunt
tot prin zonă. Este nevoie şi aici
de vreo nenorocire ca să se facă
curat şi ca grupurile de interese
să facă un pas în spate. 

Exemplele, din păcate,
ar putea continua. Înţelegem şi
faptul că aceste elemente infrac-
ţionale sunt informatorii oame-
nilor legii şi că le sunt tolerate
multe fapte. Este, oarecum, de
înţeles. În lipsa unor sume de
bani pentru motivarea informa-
torilor se găsesc astfel de tro-

curi. Le putem înţelege aproape
pe toate. Dar este greu de înţe-
les cum se pot tolera fenomene
infracţionale în plin centrul
unui oraş. Asta nu mai ţine de
nicio lipsă de personal! Asta în-
seamnă că se acţionează deja la
alibi. 

Avem de-a face cu o
stare de fapt în care regula este
“lasă-mă să te las”.  Sătmărenii
sunt prinşi, astfel, într-un caru-
sel al deznădejdii. Coboară
mereu privirea când trec în cen-
tru pe lângă aceşti infractori.
Elementele infracţionale par-
chează pe unde apucă, consumă
băuturi alcoolice unde vor muş-
chii lor şi apostrofează pe cine
vor. 

Dar, gata! Sătmărenii
vor respect! Sătmărenii vor spe-
ranţă şi siguranţă! Sătmărenii s-
au săturat de scuze, trocuri şi
lamentări! Să aşteptăm următo-
rul scandal pentru a se face
ceva?! 
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Televiziunea care te respectă!

BUNĂ DIMINEAŢA!
În această dimineaţă îl vom avea
ca invitat pe solistul Floria
Ronaldo cu care vom începe ziua
pe ritmul melodiilor sale. Vă
invităm de la ora 7.30 pe Nord
Vest TV la o poveste matinală,
relaxantă şi plină de bună
dispoziţie alături de Karmina şi
Floria Ronaldo.

ORA ADEVĂRULUI
CAMPANIA NORD VEST
TV TE CONSULTĂ
Ediţia de astăzi, de la ora 18:00
îi este rezervată unui medic
specialist. Victor Constanti-
novici vă invită și pe
dumneavoastră alături de invi-

tatul său pentru a găsi soluţii
eficiente de tratare şi rezolvare
la problemele dumneavoastră
de sănătate. 

INCURSIUNE ÎN COTIDIAN
DESCHIDEREA NOULUI AN
UNIVERSITAR LA „GOLDIŞ”
SATU MARE
În sala festivă a noului sediu al
Universităţii de Vest „VASILE
GOLDIŞ” – Filiala Satu Mare a
avut loc deschiderea noului an uni-
versitar 2015-2016. Vă invităm,
stimaţi telespectatori, să urmăriţi
înregistrarea acestui eveniment im-
portant din viaţa studenţilor de la
„GOLDIŞ” Satu Mare. Realizator:
Dumitru Ţimerman.

www.gazetanord-vest.ro



3/ Vineri, 9 octombrie 2015 Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest

Proxeneţii din centrul municipiului
Satu Mare, săltaţi de mascaţi
8 Patru persoane au fost ridicate de către trupele speciale ieri dimineaţă, fiind acuzate de proxenetism şi cămătărie

Procurorii Parchetului de pe
lângă Judecătoria Satu
Mare, poliţiştii de

investigaţii criminale din cadrul
Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Satu Mare, cu sprijinul
de specialitate al Departamentu-
lui Informaţii şi Protecţie
Internă,  respectiv al luptătorilor
din Serviciul de Intervenţie
Rapidă şi Inspectoratul Judeţean
de Jandarmi, au descins ieri în
forţă pe strada Horea, nr. 6, din
municipiul Satu Mare. Concret,
au fost vizate patru persoane sus-
pectate de proxenetism şi
cămătărie care îşi duc veacul  în
zonă.  

Patru persoane
săltate de poliţişti

Cele patru persoane sus-
pectate de proxenetism şi
cămătărie - este vorba de Gheorghe
H., Vasile E., Paul V., Iosif B. - au
fost ridicate în forţă de către trupele
speciale. În total, au fost realizate
patru percheziţii domiciliare, în
timp ce suspecţii au fost duşi pentru
audieri la Inspectoratul Judeţean de
Poliţie.  Oamenii legii îi suspectează
pe cei patru indivizi că ar fi coordo-
nat rețeaua de prostituție din zonă.
Din câte se pare, informaţiile culese
de-a lungul anilor de specialiştii De-
partamentului Informaţii şi
Protecţie Internă  au fost valorifi-
cate de către poliţiştii de investigaţii
criminale încă de la începutul aces-
tui an. “În data de 08.10.2015,
poliţiştii de investigaţii criminale
din cadrul Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului Satu Mare, cu
sprijinul de specialitate al Departa-

mentului Informaţii şi Protecţie
Internă,  au desfăşurat o acţiune de
combatere a infracţiunii privind
traficul şi exploatarea persoanelor
vulnerabile, sub directa coordonare
a Parchetului de pe lângă
Judecătoria Satu Mare.  În cadrul
acţiunii au fost  puse în aplicare
patru mandate de percheziţie în
patru locaţii diferite de pe raza mu-
nicipiului Satu Mare şi  patru man-
date de aducere, cercetările fiind în
curs de desfăşurare”, se arată într-un
comunicat de presă remis de către
Inspectoratul Judeţean de Poliţie
(IJP) Satu Mare.  

Anchetă urgentată 
de un scandal

Potrivit unor surse judi-
ciare, ancheta în cazul zonei
infracţionale de pe strada Horea a
fost urgentată la presiunea opiniei
publice, ca urmare a ultimului
scandal de amploare care a avut loc
în data de 8 septembrie. Concret,
la acea dată Norbert Kuha - după
cum reiese din referatul procuror-
ilor - “în jurul orei 15.30 , în timp
ce se afla pe terasa hotelului Dana
II  şi fiind într-o altercaţie cu o
persoană, Kuha Norbert a fost ob-

servat de un angajat al acestui hotel
care i-a atras atenţia să se oprească
din agresiunea pe care o desfăşura
împotriva acelei persoane. Instan-
taneu, inculaptul a reacţionat vio-
lent faţă de persoana vătămată
M.R.B , urmărind-o în interiorul
hotelului şi aplicându-i o serie de
lovituri în diferite părţi ale corpu-
lui, cauzându-i acesteia grave
suferinţe fizice şi leziuni fiind lăsat
aproape inconştient şi transportat
de Ambulanţă”. Mai mult, potrivit
procurorilor sătmăreni - Norbert
Kuha a mai atacat doi jandarmi
chiar în secţia de poliţie. 

Structură bine 
organizată

Culmea ironiei, la doar

câţiva metri de Parchetul Satu
Mare şi Tribunalul Satu Mare,
clienţii  prostituatelor sunt
“deser viţi” chiar în curte -  în
special la adăpostul nopţii  -
sau în apartamentele din clădi-
rea cu nr.  6.  Poliţiştii  se pot
apropia cu greu de acest obiec-
tiv fără să se dea alarma. Şi asta
pentru că proxeneţii  au “să-
geţi”,  care patrulează strada
Horea şi zona din spatele Tur-
nului Pompierilor. Astfel încât
orice posibilă vizită neaştep -
tată este contracarată din start.
Deosebit de violenţi,  “locata-
rii” împiedică orice vizită ne-
dorită . Nici nu este de mirare
că poliţiştii  au avut nevoie de
sprijinul luptătorilor din tru-
pele speciale.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

CIPRIAN BÂteA

ANCHETĂ. Gheorghe H., Vasile E., Paul V. şi Iosif B. sunt suspectaţi de proxenetism şi cămătărie

În  data de 16.10.2015  de la ora  9:30  la Cabinet
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  23.10.2015, de la ora 16:00, la Cabi-
net  Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,  

Medic Specialist Chirurgie Vasculară

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
___________________________________
La Cabinet 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  adeve-
rinţă  sau cupon de pensie).
___________________________________
În data de  18.10.2015, de la ora 10:30, la Cabi-
net 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  consulta 

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0755.262.059
___________________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri, începând  cu
orele 15:00, la Cabinet Dr. Coica va 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 consulta 

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

Programări  la telefon: 0753822197
___________________________________
La cabinet Dr.Coica va consulta în fiecare  Marţi
si Joi de la ora 15:30

Dr. Bontya Adriana
Medic Specialist Radiolog 

Programări la telefon: 0742.20.09.92
___________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Experţi din Germania pentru dezvoltarea
economiei judeţului
8Aceştia pot ajunge la Satu Mare prin Organizaţia Senior Experten Service

Senior Experten Service (SES)
din Germania reprezintă o
organizație care oferă

specialiștilor din diverse domenii de
expertiză din Germania, ajunși la
vârsta pensionării,  oportunitatea de
a transfera cunoștințele lor către alte
organizații, inclusiv instituții pub-
lice, în beneficiul ambelor părți și în
mod gratuit. Experţii pot ajunge şi
la Satu Mare prin intermediul
Camerei Meşteşugarilor.

Bine pregătiţi 
profesional

Organizaţia a fost
prezentată ieri la Satu Mare în cadrul
unei conferinţe la care au fost
prezenţi subprefectul Tamas Alfatter,
responsabilul de proiecte în România
al SES, Katya Gulitzki, reprezentan-
tul SES în Satu Mare, Joszef Holczli,
şeful serviciului APL Negreşti-Oaş,
Irina Grigoraş, reprezentanţi ai
instituţiilor şi autorităţilor locale. 

În deschiderea evenimentu-
lui, subprefectul Tamas Alfatter a
evidenţiat oportunitatea serviciilor
experților SES pentru administrația
sătmăreană pentru a implementa
diferite programe de dezvoltare.”Este
mai uşor să beneficiem de experienţa
acestor experţi în loc să inventăm noi
altele noi şi costisitoare”, a mai spus
subprefectul.

În continuare, responsabilul
de proiecte în România ale SES,
Katya Gulitzki, a prezentat
organizaţia din care fac parte pes-
nionari germani, bine pregătiţi profe-
sional şi care, prin experienţa lor, pot
ajuta atât firmele cât şi instituţiile sau

administraţiile locale pentru dez-
voltare. Organizaţia trimite frecvent
experţi în România încă din anul
1991, iar în prezent, în baza de date a
instituţiei sunt circa 12.000 de con-
silieri.

Prezenţi şi în judeţ
Potrivit celor afirmate de

Joszef Holczli, experţii SES au fost
prezenţi de mai multe ori la Satu
Mare. Aceştia au pus umărul la dez-
voltarea Parcului Industrial Sud Satu
Mare, a unei firme din Carei, la
funcţionarea Centrului de Zi pentru

Vârstnici de la Negreşti-Oaş, au
oferit consultanţă la asfaltarea dru-
mului de acces de la Luna Şes şi au
avut o serie de colaborări cu
Organizaţia Caritas. 

Sătmărenii care doresc spri-
jinul unui astfel de expert, fie că este
vorba despre firme private, fie că este
vorba despre instituţii şi
administraţia publică locală, pot so-
licita acest lucru la Camera
Meşteşugarilor, strada Fragilor nr. 1.
“Nu trebuie să ne temem de aceşti
consultanţi. Sunt oameni foarte bine
pregătiţi şi care doresc să-i ajute pe cei
interesaţi”, a mai spus Joszef Holczli. 

În cazul instituţiilor sau a
administraţiei publice locale, cheltu-
ielile sunt relative mici, trebuind să
asigure masă, cazare, transport local
şi 5 euro pe zi. Costurile pentru
firmele private pot ajunge, însă, până
la 3.400 de euro, în funcţie de cifra
de afaceri a acesteia.

Ajutor real pentru
vârstnicii din Negreşti

La finalul conferinţei de
prezentare, şeful serviciului APL
din cadrul Primăriei Negreşti-
Oaş, Irina Grigoraş, a împărtăşit

din experienţa avută cu un astfel
de expert, o doamnă în vârstă de
72 de ani, care şi-a adus un aport
substanţial la pornirea activităţii
Centrului de Zi pentru Vârtsnici
din oraş. “A fost o experienţă
deosebită, iar doamna expert ne-a
învăţat practic ce înseamnă volun-
tariatul. A vrut să cunoască vârst-
nicii din Negreşti-Oaş motiv
pentru care a organizat o serie de
întâlniri cu aceştia, şi le-a transmis
acestora un sentiment de utilitate.
Recomand tuturor să solicite aju-
torul unui astfel de expert”, a
arătat Irina Grigoraş.

FLORIN DURA

OPORTUNITATE. Sătmărenii pot solicita sprijinul experţilor germani pentru dezvoltarea afacerilor

Recent a apărut numărul
24 al revistei de cultură şi educaţie
patriotică „Eroii Neamului”, editată
de Asociaţia Civică „Tempora” Satu
Mare şi Asociaţia Naţională Cultul
Eroilor „Regina Maria” – Filiala Satu
Mare. În acest număr sunt publicate
o serie de articole referitoare la eveni-
mentele istorice aniversate sau
comemorate în trimestrul III, unul
din cele mai însemnate şi cu urmări
nefaste pentru locuitorii judeţului
nostru fiind Dictatul de la Viena din
30 august 1940. Comemorarea aces-
tui trist episod din istoria noastră a
fost marcată la Satu Mare prin orga-
nizarea, în data de 4 septembrie, a
unui simpozion ştiinţific, la care şi-
au adus contribuţia autorităţile
judeţene şi locale, precum şi mai
multe instituţii şi organizaţii negu-
vernamentale sătmărene. De aseme-
nea, sunt evocaţi cei 420 de ani de la
victoria lui Mihai Viteazul asupra

Imperiului Otoman de la
Călugăreni, este marcată Ziua Imnu-
lui Naţional şi se aduce un elogiu
„martirilor limbii române” cu ocazia
Zilei Limbii Române din 31 august.

Totodată, se continuă
prezentarea unor opere comemora-
tive de război, a serialelor „Modele
creştine de eroism”, „Antonescu –
pro şi contra”, „Un viitor pentru tre-
cut”, alături de alte articole deosebit
de interesante despre personalităţi
ale culturii, istoriei şi civilizaţiei
româneşti, inclusiv  sătmărene, de-
spre împăraţi romani de origine
dacă etc. Nu în ultimul rând, se
aduce în atenţia cititorilor
sătmăreni dispariţia a doi dintre cei
mai vrednici şi mai cunoscuţi vet-
erani de război de pe meleagurile
noastre, respectiv profesorul Gheo-
rghe Săveanu şi Neculai Rezmeriţă,
foşti colaboratori ai revistei. Pe
lângă semnatarii consacraţi ai arti-

colelor, au apărut colaboratori noi,
precum dr. Ioan Lăcătuşu, prof.
Vasile Stancu sau prof. dr. Ovidiu T.
Pop. Tuturor le mulţumim şi pe
această cale pentru efortul depus!

Având în vedere că
următorul număr este unul jubiliar,
25, şi că va apare în preajma Zilei
Naţionale a României, colectivul
redacţional intenţionează să editeze
şi un volum omagial, fapt pentru
care toţi colaboratorii, reprezentaţii
autorităţilor publice judeţene şi lo-
cale, sponsorii şi cititorii sunt
invitaţi să-şi exprime opinia, gân-
durile, într-un cuvânt comentariile
cu privire la revistă, toate urmând a
fi cuprinse în paginile acestuia.

Cei interesaţi de acest de-
mers, precum şi de achiziţionarea
revistei, se pot adresa asociaţiilor ed-
itoare, sau la telefon 0740-084131,
e-mail:voicusichet@yahoo.com.

Bogdan Tulbure

A apărut un nou număr al revistei “Eroii Neamului”

Colegiul Naţional „Mihai
Eminescu”  din Satu Mare, reprezen-
tat de elevii şi profesorii  Echipei
Multitouchcnme,  participă la
proiectul mondial  “Word Space
Week” (http://www.worldspace-
week.org/), prin evenimentul
Copernic’s Legacy. La nivel mon-
dial, proiectul este organizat de
World Space Week Association al
NASA din Huston, Statele Unite ale
Americii, în perioada 4-10 oc-

tombrie 2015. Evenimentele desfă
urate în această perioadă în Colegiul
Naţional “Mihai Eminescu” din
Satu Mare aduc în atenţia elevilor şi
profesorilor din învăţământul pre-
universitar subiecte legate de as-
tronomie  şi cosmologie. Acestea
sunt publicate pe  site-ul de so-
cializare Facebook la adresa
www.facebook.com/events/955711
561139148/ .

Florin Dura

Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă
(AJOFM) Satu Mare va organiza în
luna octombrie cinci programe de for-
mare profesională pentru 70 de per-
soane care beneficiază conform legii,
de servicii de formare profesională
gratuite. Meseriile cele mai solicitate
la nivelul judeţului, pentru care se vor
organiza programe de formare
profesională sunt instalatori instalaţii
tehnico sanitare şi de gaze - 14 per-
soane; ospătari - 14 persoane;

lucrători în comerţ în localitatea
Tăşnad - 14 persoane; confecţioneri
asamblori articole din textile - 14 per-
soane şi mecanici auto - 14 persoane.

Persoanele şomere, intere-
sate să urmeze un curs de formare
profesională, se pot adresa Comparti-
mentului formare profesională din
cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă Satu Mare,
strada Ion  Ghica nr. 36, telefon 0261-
770237.

Florin Dura

Elevii de la CN Mihai Eminescu,
la “Word Space Week”

Cinci noi programe de calificare
la AJOFM

Primăria Satu Mare aduce
la cunoştinţa şoferilor că va fi pus
în funcţiune semaforul de la Billa.
“Aducem la cunoştinţă publică

faptul că începând de sâmbătă,
10.10.2015, ora 08:00 se va pune
în funcţiune semaforul situat pe
Bulevardul Octavian Goga, colţ cu

strada C.S. Anderco ( zona Bila).
Rugăm participanţii la trafic să
manifeste atenţie”, se arată în sursa
citată.

Semaforul de la Billa intră în funcţiune
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Sindicaliştii sătmăreni, chemaţi să lupte
împotriva drogurilor
8Reprezentanţii Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog solicită sprijinul liderilor sindicali pentru
a ajunge la mii de părinţi

Prevenirea consumului de
droguri a ajuns la un alt nivel
în judeţul Satu Mare. Con-

cret, pentru că părinţii nu se
prezentau la şedinţele organizate în
şcoli de către reprezentanţii
Centrului de Prevenire, Evaluare şi
Consiliere Antidrog (CPECA)
Satu Mare, specialiştii îi vor căuta
pe aceştia în fabrici. Şi asta cu spri-
jinul liderilor de sindicat. Astfel,
mii de persoane vor fi informate cu
privire la pericolele la care se pot
expune copiii lor. 

Părinţii, principalii
vinovaţi

Reprezentantul Centrului
de Prevenire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog Satu Mare, Camelia Tarba,
este de părere că majoritatea
părinţilor se fac vinovaţi de dezin-
teres când vine vorba despre soarta
copiilor. “Educaţia joacă un rol
foarte important în combaterea con-
sumului de droguri. Şi mă refer la
educaţia primită în cadrul familiei.
Deci, familia este răspunzătoare
dacă se întâmplă ceva cu copiii. Doar
că părinţii, la rândul lor, dau vina pe
societate, pe profesori, uitând că lor
le revine principala responsabilitate”,
a precizat Camelia Tarba.  

Un mare semn 
de întrebare

Comisarul şef de poliţie Si-
mona Săndulescu din cadrul Com-
partimentului de Analiză şi
Prevenire a Criminalităţii a fost la fel
de tranşantă când a venit vorba de-
spre dezinteresul manifestat de ma-

joritatea părinţilor. “Faptul că
părinţii nu se prezintă la întâlnirile
cu specialiştii ne ridică un mare semn
de întrebare. Ca să vă dau un exem-
plu, avem o mamă cu doi băieţi ma-
jori, consumatori de droguri. Femeia
ne cere ajutorul în mod repetat pen-
tru că nu mai ştie ce să facă cu băieţii
săi, fiind agresată în mod repetat.
Fiind majori, cei doi bărbaţi nu pot
fi internaţi într-un centru specializat
fără acordul lor. Dacă ar fi intervenit
preventiv nu s-ar fi ajuns aici”, a spus
Simona Săndulescu.

Adulţii, căutaţi la
locul de muncă

Pentru că nu au răspuns
seminariilor organizate de CPECA
Satu Mare în şcoli, părinţii vor fi
căutaţi la locul de muncă cu ajutorul
liderilor de sindicat. “Foarte puţini
părinţi au fost la întâlnirile organi-
zate în şcoli de către Centrul de Pre-
venire, Evaluare şi Consiliere
Antidrog şi Inspectoratul Judeţean
de Poliţie. Aşa că, cu sprijinul sindi-
catelor, mergem noi în mijlocul lor”,

a spus Camelia Tarba. Astfel, obiec-
tivul major al acestei campanii are în
vedere informarea şi conştientizarea
a 3.000 de părinţi cu privire la
factorii de risc în consumul de
droguri şi serviciile de asistenţă
integrată a consumatorilor de
droguri, în perioada octombrie -
decembrie 2015.

Prea puţini solicită
sprijin de specialitate

Subcomisarul Camelia

Tarba a precizat că prea puţine per-
soane apelează la serviciile de spe-
cialitate antidrog. De exemplu, în
acest an doar opt persoane au
fost sprijinite pentru a scăpa de
dependenţă, dar şi acest lucru s-a
datorat unor constrângeri ex-
terne, cum ar fi evitarea
răspunderii penale. Cu toate
acestea, Camelia Tarba susţine că
judeţul Satu Mare se află pe ul-
timul loc în regiunea de nord-
vest în ceea ce priveşte consumul
de droguri.

CIPRIAN BÂTEA

ACŢIUNI. Mii de părinţi vor fi instruiţi pe linia prevenirii consumului de droguri

Cu ocazia Zilei de 25
Octombrie, Fundația Centrul de
Promovare a Turismului Cultural
„Gróf Károlyi” din Carei
organizează un concurs de desene
pentru elevii din şcolile gimna-
ziale şi licee, cu tema: „Liberta-
tea”. Desenele vor fi realizate pe
foi A3 (bloc mare de desen) care
vor avea trecute la subsol numele,
instituția de învățământ, clasa,

profesorul coordonator. Un elev
poate participa în concurs cu o
singură lucrare. Lucrările se vor
depune la Castelul Károlyi, de
luni până vineri, între orele 9-15,
până în data de 22 octombrie
2015, la Centrul de Promovare a
Turismului Cultural „Gróf Káro-
lyi”(Carei, 445100, Castelul Ká-
rolyi, str. 1 Decembrie 1918, nr.
1, camera 26). Desenele vor fi ex-

puse în cadrul unei expoziții într-
o sală a castelului în perioada 25
octombrie – 31 octombrie 2015.
Premiile vor consta în cărți şi di-
plome. Câştigătorii vor fi anunțați
prin intermediul şcolilor la care
studiază. Informaţii suplimentare
la numărul de telefon 0261-861-
481 sau la adresa de e-mail: cultu-
racarei@yahoo.com.

Bogdan Tulbure

R e p r e z e n t a n ț i i
Centrului de Promovare a
Turismului Cultural „Gróf
Károlyi” Carei au schimbat
fotografiile şi poeziile din
stațiile de autobuz din
municipiul Carei, acțiune
desfăşurată în cadrul proiec-
tului „Minutul de cultură”,
care a debutat în luna fe-
bruarie a acestui an. Au fost
montate planşe cu poezii în
limbile română, maghiară,
engleză şi germană în inte-
riorul şi exteriorul a trei
stații de autobuz din muni-
cipiul Carei, precum şi două
fotografii realizate de
membri ai Clubului Foto
„Vasile Vénig László” Carei.
Stațiile unde au fost montate
imaginile sunt: stația de
lângă Biserica Romano-Ca-
tolică Sf. Iosif de Calasanz, stația de
lângă Parcul Dendrologic de pe
Strada 1 Decembrie 1918 şi stația
de lângă blocul cu 10 etaje, în apro-
pierea sensului giratoriu. Tematica
poeziilor şi a fotografiilor este „oc-

tombrie cu ceață”. Poeziile şi foto-
grafiile vor putea fi admirate de tre-
cători până la începutul lunii
noiembrie, când vor fi expuse alte
fotografii şi poezii.

Robert Marcus

Instituţia Prefectului in-
formează că în luna septembrie lu-
crătorii Serviciului Teritorial al
Poliţiei de Frontieră, cei ai Inspec-
toratului Judeţean de Poliţie, ai Bi-
rourilor Vamale şi ai Sectoarelor
Poliţiei de Frontieră au întreprins
82 de  acţiuni. Ca urmare a acestor
acţiuni au fost reținute în vederea
confiscării bunuri în valoare de
89.274 lei. Dintre acestea, 9.777 pa-
chete de ţigări, 7.840  fire de ţigarete
au fost abandonate, 150 l de moto-
rină, 3,1 mc de material lemnos, 15
kg de tutun şi 19 l de alcool. În urma

acestor acţiuni au fost aplicate 17
contravenţii cu o valoare de 50.500
lei. Prejudiciul creat statului român
este de 93.294 lei. 
Menţionăm că în baza ordinului
prefectului nr.343/2012 este consti-
tuit Grupul de lucru pentru contra-
cararea contrabandei cu țigări pe
raza județului Satu Mare. Din gru-
pul de lucru condus de prefectul ju-
deţului Satu Mare, dr. Eugeniu
Avram, fac parte toate instituțiile cu
atribuții în acest domeniu, care au
întocmit Planul de acțiune şi mode-
lul de raportare săptămânal al

acțiunilor întreprinse. Pe baza aces-
tor rapoarte săptămânale este întoc-
mit un Centralizator lunar al
rezultatelor obținute care este pre-
zentat prefectului județului. Analiza
acestor rezultate, obstacolele întâm-
pinate şi propunerile de măsuri sunt
discutate apoi în şedințele Grupului
de lucru care au loc trimestrial. Pre-
fectul Eugeniu Avram cere instuţii-
lor abilitate, vigilenţă,
profesionalism şi implicare totală în
vederea diminuării acestui feno-
men.

Robert Marcus

Continuă lupta împotriva evaziunii fiscale

Concurs de desene cu ocazia Zilei de 25 Octombrie

Minutul de cultură continuă şi în
octombrie la Carei
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Rugăciunea – calea spre Dumnezeu
De-a lungul existenței

sale, omul a simțit
mereu nevoia de a co-

munica cu Dumnezeu. Ca atare,
s-au stabilit diverse forme pentru
a se realiza un raport cât mai
strâns cu Creatorul. Așa a luat
naștere cultul Bisericii, care prin
varietatea sa ne facilitează întâl-
nirea cu Dumnezeu. Creștinul
autentic se roagă „în Duh și în
adevăr” (Ioan IV; 24) atât la
biserică (împreună cu marea
familie a credincioșilor), cât și
acasă (în intimitate – Matei VI;
5-13). A te ruga în singurătate
nu înseamnă a fi singur;
rugăciunea, care ne ridică de pe
pământ în cer, presupune a-L
avea ca partener de dialog , ca in-
terlocutor pe Dumnezeu. Dacă
ar fi să definim rugăciunea, am
putea spune că este dialogul
intim al omului cu Dumnezeu,
că este punctul în care omul se
intersectează și se unește cu
Dumnezeu. Acest dialog
pornește din minte și din inimă,
fiind bazat pe voința liberă a
omului și nu pe o constrângere.
Noi ne rugăm lui Dumnezeu,
Maicii Domnului și Sfinților cu
credință, nădejde, dar și cu
răbdare, așteptând împlinirea
cererilor noastre. Prin rugăciune
Îi împărtășim Domnului bucuri-
ile prin care trecem în viață, Îi
cerem iertare pentru păcatele
săvârșite și ajutorul în orice îm-
prejurare, spre a progresa necon-
tenit în bine. Totodată, prin
rugăciune Îi mulțumim Domnu-
lui, din adâncul sufletului, pen-
tru toate binefacerile revărsate
asupra noastră. Ne rugăm pentru
noi înșine, pentru familiile noas-
tre, pentru întreaga lume, dar și
pentru cei adormiți întru Dom-
nul, plecați pe calea veșniciei.
Rugăciunea este o expresie, o
manifestare a iubirii față de
aproapele; ne rugăm unii pentru
ceilalți, fiindcă mântuirea este
comunitară: dacă cei de lângă
noi nu se mântuiesc, înseamnă că
și noi suntem în pericol. 

Dumnezeu aude fiecare
cuvânt, fiecare suspin și vede
orice lacrimă vărsată în timpul
rugăciunii. El ne împlinește
dorințele bune pe care le
exprimăm, dacă ne punem cu
adevărat încrederea în puterea
Sa, crezând stăruitor că vom
dobândi ceea ce cerem. Credința
este esențială în rugăciune
(Matei XXI; 22). Cu toate că
Dumnezeu cunoaște ceea ce ne
dorim, El aşteaptă rugăciunea
noastră, aşteaptă cererea tocmai
pentru a se realiza acel dialog in-
terpersonal, între Sine şi om,
pentru a se menţine nestinsă iu-
birea, care asigură fericirea şi ne-
murirea, pentru ca omul să
trăiască într-o permanentă
Liturghie după Liturghie. Se im-
pune ca rugăciunea – care
reprezintă un antidot extrem de
eficient în lupta noastră îm-
potriva păcatului – să fie
caracterizată printr-o mare
atenție. Se întâmplă ca în timpul
rugăciunii mintea să ne zboare
în altă parte, iar gândurile să ne
fie împrăștiate. Când simțim că
se produce această împrăștiere ar
fi bine să ne oprim puțin din
rugăciune, să ne reculegem, să ne
redobândim atenția și concen-

trarea, rostind cu intensitate:
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul
lui Dumnezeu, miluiește-mă pe
mine păcătosul (păcătoasa) și
după ce ne-am liniștit în interior
să ne aplecăm din nou asupra
rugăciunii, reluând-o de unde
am lăsat-o.
De asemenea, rugăciunea este
mai intensă când e însoțită de
post. Rugăciunea și postul con-
stituie două arme deosebit de
puternice în vederea dobândirii
biruinței împotriva necazurilor
și a ispitelor inerente vieții.
Rugăciunea – care aduce pace și
iubire în raporturile dintre oa-
meni – presupune iertare; nu te
poți angaja într-o convorbire cu
Dumnezeu – Împăratul păcii,
dacă în suflet porți ură împotriva
semenului tău. Iisus Hristos ne
îndeamnă: „când stați de vă
rugați, iertați orice aveți îm-
potriva cuiva” (Marcu XI; 25).
Dacă vedem că un semen ne
cauzează neplăceri, să ne rugăm
pentru el, dar nu cerându-i
pedeapsă, ci rugându-L pe Dum-
nezeu să-i lumineze mintea și
viața, întorcându-l spre noi cu
dragoste și înțelegere. 

Citind rândurile de mai
sus putem pătrunde puțin în
misterul rugăciunii, dar, în mod
special, putem înțelege că
rugăciunea este o artă, pe care nu
ajunge să o deprindem și să o
stăpânim, ci se impune să o
transpunem în propria viață.
Viața trebuie să fie o rugăciune.
Însă, pe parcursul vieţii noastre
se impune a fi evidențiată nece-
sitatea existenței unui frâu în
comiterea păcatului, prin inter-
mediul căruia ne putem struni
pornirile păcătoase și ne putem
canaliza eforturile spre a trăi o
viață bineplăcută lui Dumnezeu
și aproapelui. Diogene Laertios
amintește că Platon, în vârstă
fiind, s-a dus într-o zi la o
prăvălie cu scopul de a cumpăra
frâu și pinteni: frâul pentru cel
mai ager elev al său – Aristotel și
pintenii pentru cel mai lent în
cugetare dintre discipolii săi –
Xenocrate. Sfântul Vasile cel
Mare folosește această legendă
spre a ne arăta că omul are
nevoie de un frâu pentru a îm-
boldi impulsurile trupului și de
pinteni pentru a-și lua avânt pe
drumul virtuții. Atât frâul, cât și
pintenii sunt daruri ale
minții/rațiunii, care verifică
lipsa de disciplină și elimină
lenea/trândăvia sufletului.  

Viața constituie un
urcuș permanent spre Dum-
nezeu, o călătorie ascendentă

spre Cer. După fiecare treaptă
urmează o altă treaptă. Când ai
pus piciorul pe o treaptă trebuie
să te concentrezi ca să realizezi o
stabilitate, ca cu cumva plăcerea
să te atragă înapoi, în
locul/starea din care abia te-ai
ridicat. Pe fiecare treaptă se im-
pune să stabilești un echilibru în
întreaga ta ființă, având întot-
deauna în față ținta spre care te
îndrepți. Nu poți călători fără o
țintă. Trebuie să tinzi mereu spre
ceva, spre Cineva, să te
autodepășești, să-ți repeți con-
tinuu: „pot fi mai bun în bine
decât sunt”. Această dorință de
autodepășire nu implică mân-
dria; nu-ți dorești să fii mai bun
decât celălalt, ci mai bun decât
erai tu însuți, ca din această
„bunătate” să poți dărui și altora.
După ce te ancorezi într-o vir-
tute nu înseamnă că ai ajuns la
capătul drumului, ci, cu atenție,
cu trezvie, îți vei continua
traseul spre a cuceri o nouă
„redută”, o altă treaptă/virtute
care ți se deschide înainte. 

La orice nivel de
cunoaștere ai ajunge, nu trebuie
să ți se nască în suflet sentimen-
tul de autosuficiență și de supe-
rioritate față de aproapele. Tot ce
ai dobândit I se datorează lui
Dumnezeu, Care a permis ca tu
– prin concursul voinței tale
libere – să ajungi într-un stadiu
avansat în avântul tău spre El.
Diavolul luptă ca tu să ai impre-
sia că tot ce înfăptuiești ți se
datorează în exclusivitate,
trecându-L pe Dumnezeu pe
planul secund. Aceasta este o
capcană în care cădem mulți,
având convingerea că totul ni se
cuvine. Începem să ne
concentrăm mai mult asupra
problemelor cotidiene, asupra
părții materiale, în timp ce sufle-
tul este neglijat. Conștiința intră
într-un stadiu de „amorțire”, de
„adormire”, iar glasul ei nu mai
reprezintă un criteriu de evalu-
are a faptelor comise, noi
nemaiconștientizând unde, cum
și cui am greșit. Diavolul ne
învinge nu pentru că ne obligă
să-i facem voia, ci pentru că sug-
estia lui coincide cu acțiunea
noastră liberă. Astfel, în loc ca
voința noastră să conlucreze cu
Dumnezeu, ajunge să colaboreze
cu „cel rău”.

Fiecare credincios poate
traversa un asemenea moment de
criză, deoarece drumul vieții
implică urcușuri și coborâșuri.
Când crezi că totul merge
„strună”, atunci te poticnești și
cazi. Niciodată nu trebuie să
crezi că ești atotputernic, că este
imposibil să greșești. De fapt, a
greși este omenește. Important
este ca din fiecare greșeală să ex-
tragem învățătura care se im-
pune, esențial este să avem tăria
de a face un pas în ridicarea
noastră, reîntorcându-ne – prin
pocăință sinceră – acolo de unde
am căzut prin păcat. Ori de câte
ori ai cădea, trebuie să ai forța de
a te ridica, știind că Dumnezeu
te iubește, că are răbdare cu tine,
că te așteaptă să faci din nou
parte din ceata prietenilor Săi.
Rupând legătura cu păcatul, te
poți angaja iarăși pe calea spre
Dumnezeu.
Preot dr. CRISTIAN BOLOȘ

FESTIVALUL TOAMNEI 2015

MOFTINU MIC

Organizatori:
Primaria Comunei Moftin, Consiliul Local Moftin

si
Asociatia “Mugurasii Moftinului”

Va invita sa luati parte la : 

Programul manifestarilor 
organizate sub egida
„Festivalul Toamnei 

editia a-VI-a Moftinu Mic” – Baza Sportiva

DUMINICA 11 OCTOMBRIE

10.00 - Deschiderea Pietei agroalimentare
- Demararea concursurilor pentru copii si tineri:
- Trasul de funie
- Cel mai rapid curatator de  stiuleti de porumb

11.00 - Inscrierea in concursul „Parada cailor”
12.00 - Deschiderea oficiala: Slujba religioasa, cuvant de de-
schidere al Primarului Gheorghe David, alocutiuni invitati
12.30 -  Concursul crescatorilor de cai
15.00 -  Ansamblurile de dansuri populare ale copiilor din Moft-
inu Mic, Moftinu Mare si Domanesti

16.00 - Ionel Sabo si Fanica Oanta, solista Nicoleta Petrehusi, in-
vitat special Sava Negrean Brudascu alaturi de profesorul Ioan Berci
- la taragot

17.30 - Dansuri moderne  copii si tineri din:
- Moftinu Mic – pregatiti de inv.  Nesu Diana     
- Moftinu Mare – pregatiti de Merker Andrea
- Domanesti  

18.00 -  Muzica de petrecere – Trupa 3+2 din Ungaria
20.00 - Aurel Moldoveanu
21.00 - Concert live – VUNK 
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legea adopţiilor a fost simplificată
8 în urma acestui demers, perioada de adopţie s-a scurtat cu circa 2 ani

Legea adopţiilor a fost sim-
plificată radical în vara
acestui an, iar în urma aces-

tui demers, perioada de adopţie a
unui copil a fost redus cu circa 2
ani. Pentru a ajuta la întărirea re-
laţiilor dintre familiile care au
adoptat deja un copil şi acesta,
Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului
(DGASPC) Satu Mare va orga-
niza mâine, la Hodod, un picnic
al copilului adoptat.

Timp de adopţie redus
directorul dgAspc

satu Mare, Mariana dragoş, a salu-
tat ieri, în cadrul unei conferinţe de
presă, faptul că procedura de adop-
ţie a fost radical simplificată. „prin
noile reglementări au fost găsite so-
luţii şi pentru copiii din sistemele de
protecţie. copiii cu părinţi necu-
noscuţi pot fi declaraţi adoptabili în
30 de zile de la naştere. un lucru şi
mai important face referire la copiii

ai căror părinţi nu sunt interesaţi să-
i crească. Astfel, în cazul unei adop-
ţii, se poate trece peste
consimţământul părinţilor care nu
se arată interesaţi de soarta copiilor
lor”, a precizat Mariana dragoş.

Noile prevederi referitoare
la adopţie au simplificat şi redus
considerabil ca timp procedura.

„până în vara acestui an, procedura
de adopţie dura până la trei ani.
Acum, conform noilor prevederi
simplificate, procedura de adopţie
se poate încheia în cel mult un an de
zile”, a mai spus Mariana dragoş.

directorul dgAspc
satu Mare a mai precizat că, în
2016, sunt aşteptate simplificări ra-

dicale şi în ceea ce priveşte adopţiile
internaţionale. 

Peste 50 de familii 
au adoptat copii

Tot cu această ocazie, Ma-
riana dragoş a precizat că în pe-
rioada 2012-2015, un număr de 57
de familii din judeţul satu Mare au
adoptat copii. Trei dintre acestea au
adoptat chiar şi câte doi copii. din-
tre acestea, 16 familii au adoptat
copii aflaţi în plasament maternal. 

de asemenea, alte zece fa-
milii sunt în curs de atestare pentru
adopţie, iar patru au fost deja ates-
tate dar nu au găsit încă un copil
pentru adopţie. 

în acest an, sunt înregis-
traţi 16 copii care şi-au găsit o fami-
lie, 44 care-şi caută o familie în timp
ce 19 au revenit în sistemul de pro-
tecţie a copilului din diferite mo-
tive. 

Eveniment unic în ţară
pentru a veni în întărirea

legăturii între familie şi copilul

adoptat, dgAspc va organiza
mâine „picnicul copilului Adop-
tat”, eveniment unic în ţară, dar or-
ganizat pentru a doua oară în
judeţ. evenimentul va avea loc la
castelul degenfeld din Hodod,
aceeaşi locaţie unde a avut loc şi
prima ediţie, care a fost organizată
în 2009.

conform celor spuse de
Mariana dragoş, la manifestare va
fi prezentă şi prof. univ. Ana Mun-
tean, din Timişoara, reprezentanţii
Autorităţii Naţionale pentru pro-
tecţia copilului şi Adopţie şi auto-
rităţile judeţene. Au fost invitate
toate cele 57 de familii care au
adoptat copii în ultimii trei ani, dar
până ieri şi-au confirmat prezenţa
25 de familii cu 28 de copii, trei fa-
milii adoptând câte doi copii. 

Aici vor avea loc acţiuni
de socializare, vor fi prezentate mo-
mente artistice iar familii le vor
putea lua un picnic adevărat alături
de copiii lor. familiile care vor să
participe la acest eveniment, pot
confirma participarea chiar şi în
cursul zilei de azi. 

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

bunuri:
debitor sc gabi star srl: vanzare globala: pardesiekaki, rosii, sacouri femei polyester, uni-
forme copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste – la pretul cel mai mare
oferit. sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 12:00;

debitor sc Hendre srl: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru autovehicule
(roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, supape, tevi evacuare,
pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu imprimanta si autofurgoneta dacia
papuc, la pretul cel mai mare oferit; sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora
11:00;

debitor sc flaminia Nils srl: stoc de marfa constand in articole de imbracaminte, incalt-
aminte, 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 pretul de 28.320 euro + TVA. Autocamionul prezinta de-
fectiuni la urmatoarele componente: motor, ansamblu piston sTd pluscama, turbina, fer-
odouri, 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, sap-
atamanal, incepand cu data de 18.09.2015, ora 12:00. In situatia in care acest bun nu se va
vinde la termenul din 18.09.2015, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de
25.09.2015, 02.10.2015 si 09.10.2015, la acelasi pret.

debitor sc larysa Izotherm  srl – apartament cu 3 camere cu dependinte cu suprafata
utila de 41 mp, situat in loc. satu Mare, Aleea Jiului, bl. 48, ap. 55, jud. satu Mare, et. III. pro-
prietatea are bucatarie 3,36 mp, hol 3,6 mp, baie 3,74 mp, o camera decomandata 7,82 mp si
doua camere nedecomandate 11,83 mp si 10,48 mp, fara balcoane. pardoseala din hol si camere
este pavata cu parchet stejar, iar in baie si bucatarie este gresie si faianta. ferestrele sunt din pVc
cu geam termoizolant in bucatarie si in doua camere  si din lemn simplu in cea de-a treia camera,
usi interioare panel. Instalatiile sanitare sunt in stare de functionare, iar instalatia de incalzire
este formata din convector pe gaz montat in camera cu suprafata de 11,83 mp. pretul de vanzare
este de 12.000 euro. sedintele de vanzare vor avea loc saptamanal in ziua de vineri de la ora
13.00.

debitor sc Kombaman srl - bucsi, inele, placute vidia, role, suporti si rulmenti PLV
PLST D 10*3*2 (1700 buc), inel 25*37*10 (721 buc), inel 30*45*4 (1967 buc), inel
22*34*5 (1315 buc), inel 40*65*16 (367 buc) si suport ambalaj (2143 buc). Metoda de
vanzare globala. Pretul de vanzare este de 139.501,90 lei.Listele complete cu bunurile si
preturile lor, pot fi consultate la sediul lichidatorului juiciar.licitatia pentru vanzarea aces-
tor bunuri  va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap.
7, sapatamanal, incepand cu data de 05.10.2015, ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu
se vor vinde la termenul din 05.10.2015, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in
ziua de  12.10.2015,  la acelasi pret.

debitor sc rulgrup srl - rulmenti, inele, contactoare, bucsi, placute, caliber, inele
de diferite dimensiuni, placute vidia de diferite forme si dimensiuni. Metoda de vanzare
globala. Pretul de vanzare este de 37.111,08 lei. Listele complete cu bunurile si preturile
lor, pot fi consultate la sediul lichidatorului juiciar.licitatia pentru vanzarea acestor bunuri
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapata-
manal, incepand cu data de 05.10.2015, ora 13:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor
vinde la termenul din 05.10.2015, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in ziua de
12.10.2015,  la acelasi pret.

sedintele de vanzare mentionate mai sus, vor avea loc la data si ora precizate la sediul lichidatorului
judiciar din satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, jud. satu Mare. pentru participarea la licitaţie
ofertanţii persoane juridice vor achita un avans de 10% din valoarea de strigare. Informaţii:
0723.52.11.59, 0746.999.771, 0740.520.983 sau 0361.428.128.    

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

Ne gĂsIŢI pe sTrAdA MArTIr-
Ilor deporTAŢI,  îN INcINTA

fosTeI TIpogrAfII “soMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri din oraş!

INIŢIATIVĂ. Picnicul copilului adoptat va fi organizat 
pentru a doua oară la Satu Mare

FLORIN DURA
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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  
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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

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

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.
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Olimpia își încheie
sâmbătă săptămâna de foc cu meciul
de pe teren propriu împotriva celor
de la CS Mioveni.
după remiza cu Gaz metan de
vinerea trecută și victoria de marți de
la Cluj Napoca, elevii lui Csik speră
să mai obțină un rezultat pozitiv în
fața unei echipe de top din serie.

CS Mioveni era
considerată la începutul campionat-
ului ca fiind una dintre candidatele
serioase la promovare. Cu un lot
omogen , cu individualități gen ayza
sau Năstăsie cu juniori talentați și cu
un antrenor dorit la un moment dat
de echipe de liga 1, argeșenii
porneau cu șansa a doua, după Gaz
metan, la câștigarea seriei.

doar că pe teren altfel au
stat lucrurile. CS Mioveni are deja
trei înfrângeri, doar opt puncte și e

în afara play off-ului. practic de la
ratarea penalty-ului de la Mediaș, la
3-3 în minutul 90+4, elevilor lui
Niculescu nu le-a mai ieșit nimic.
au pierdut acasă cu U Cluj și apoi la
pâncota, iar un eventual insucces la
Satu Mare ar putea însemna și
demiterea lui Claudiu Niculescu.

eliminați cu U Cluj
Napoca acum o săptămână, Răuță și
Honciu nu vor putea evolua la Satu
Mare. Cei de la Mioveni au jucat
miercuri la pâncota și au ajuns deja
de aseară la Satu Mare...

La Olimpia atmosfera e
una foarte bună după victoria de la
Cluj Napoca. Jucătorii au avut parte
miercuri de un antrenament de
refacere iar tibi Csik speră să
găsească din nou formula
câștigătoare.

Întreg lotul e valid și din

fericire nu sunt jucători acidentați.
”Sper ca băieții să se recupereze
rapid după efortul făcut la Cluj.
unde au alergat foarte mult pentru
cele trei puncte. de altfel am spus-o
imediat după meci, U Cluj e o
echipă foarte bună care merită să fie
mai sus în clasament. Și cu siguranță
că vor începe să și facă puncte. dar
acel meci a trecut acum ne concentră
pe jocul cu Mioveni și sper să reușim
din nou să ne apropiem victoria. Nu
ne interesează problemele lor, noi
trebuie să ne vedem de jocul nostru”
a punctat tibi Csik.

Balaur și-a dat demisia
de la Gaz Metan

partida cu CSM Râmnicu
Vâlcea a fost ultima cu Ion Balaur la
echipă, antrenorul anunţând după

meci că a demisionat.
Ioan Balaur s-a plâns că n-

a putut pregăti meciul pentru că n-
a dormit două zile de supărare,
după acuzele aduse de Matonca.

Miercuri seară s-a termi-
nat o săptămână groaznică pentru
Ion Balaur. echipa sa a terminat la
egalitate, 0-0, cu CSM Râmnicu
Vâlcea, iar tehnicianul a decis să-şi
anunţe demisia, după joc. Înaintea
partidei, Balaur a fost târât într-un
scandal mediatic de adrian Mar-
tonca, jucător care l-a acuzat că i-a
cerut mită pentru a-l trece la un
trial, după care fotbalistul şi-a re-
tras declaraţia. totuşi, Balaur
spune că a suferit din cauza acestor
acuze 

Gaz Metan este pe locul 3
în seria a II-a din liga secundă,
după 7 etape jucate.

Programul etapei a  8-a
Olimpia Satu Mare - CS Mioveni
CSM Râmnicu Vâlcea - Universi-
tatea Cluj
FC Braşov - Gaz Metan Mediaş
FCM Baia Mare - Unirea
tărlungeni
FC Caransebeş - Uta Bătrâna
doamnă
Metalul Reşiţa - Chindia târgovişt
FC Bihor Oradea - Şoimii pâncota

LIGa a 2-a: OLIMpIa- CS MIOVeNI, SâMBătă ORa 11
Presiune pe Claudiu Niculescu!
8antrenorul argeșenilor ar putea fi dat afară dacă pierde și la Satu Mare

antrenorii Miroslav
popov și George Lăncrănjan
(CSU alba Iulia) vor pregăti
echipa României de baschet
feminin.
Miroslav popov este un antrenor
de naționalitate sârbă, și a fost
adus  la alba Iulia în 2013 de
sătmăreanul petru eleș.
eleș era manager în acea vreme
la CSU alba Iulia și l-a adus pe
popov în locul cehului Bilek.

Sub comanda sa
formația din Cetatea Marii

Uniri reușind cele mai bune
performanțe din istoria clubului. 

Naționala de baschet
feminin a României va începe
luna viitoare campania de califi-
care la europene. Iar primul
meci e programat la Cluj
Napoca pe 21 noiembrie îm-
potriva Bosniei-Herzegovina.

din lotul României fac
parte și sătmărencele Claudia
pop, andreea Olah și anita
Meszaros, ultima revenită după
o accidentare!

BaSCHet: adUS ÎN ROMâNIa de petRU eLeȘ
Sârbul Miroslav Popov, noul
antrenor al Naționalei României

Cupa României - faza judeţeană
Primele rezultate 
al turului I
Miercuri şi joi s-au jucat partidele
din primul tur al Cupei României -
faza judeţeană. Recolta II dorolţ a
dat 15 goluri celor de la Voinţa
Sătmărel, un adevărat record al
acestei competiţii. Miercuri două
partide au avut nevoie de prelun-
giri, în care prietenia Crucişor şi
dari Lipău au ieşit câştigătoare.
Mai multe formaţii din Liga a V-a
au reuşit să se impună în faţa unor
echipe din eşalonul patru. Iată
rezultatele:
Unirea Bercu - Voinţa lazuri 0-3
recolta ii Dorolţ - Voinţa
Sătmărenl 15-0
Speranţa Halmeu - FC Certeze
(nedisputat)
Prietenia Crucişor - Someşul
Cărăşeu 2-2 (5-3, d.p.)
egri Sasok agriş - Venus dumb-
rava 4-2
Dari lipău - Viile Satu Mare 1-1
(4-1, d.p.)
Platanul Marna - Olimpia
domăneşti 6-3
Echipele scrise îngroşat s-au cali-
ficat mai departe.

Olimpia Satu Mare a câștigat marți seara pe
Cluj arena. 2-1 cu U Cluj Napoca. atmosfera din trib-
une a fost una deosebită cu peste 1500 de spectatori
veniți la meci și cu două galerii de nota 10.

Sătmărenii au avut o galerie extrem de activă
și gălăgioasă din care n-a lipsit celebrul personaj de de-
sene animate… MINION! Și cu siguranță că galeria are
viitorul asigurat cu cei doi puști extrem de inventivi,
care au lăsat deoparte orice activitate extrașcolară pen-
tru prima lor deplasare cu echipa mult iubită… Să
creșteți mari și să apucați să mai vedeți Olimpia jucând
în nocturnă…

F.M.

INedIt
Olimpia are galerie
Minions

Campionatele naţionale de
spadă speranţe au debutat
ieri cu proba masculină

individuală. 46 de spadasini de la
lPS Craiova, CS Satu Mare, CSS
Steaua, CS olimpia București,
CSS Constanța, CSS Târgu
Mureș, CSS Quarto, CS UneFS,
CSa Steaua și lPS Bihorul
oradea s-au înscris la competiţia
din sala alexandru Csipler din
Satu Mare.

Iar sătmărenii şi-au respec-
tat blazonul, iar adam Macska a
câştigat întrecerea. În semifinale a
trecut de colegul său de club,
alexandru Oroianu, cu 15-13, iar
în ultimul loc l-a desfiinţat pe
grecul philip Gkockos de la Steaua,
cu 15-3.

astfel, CS a cucerit un aur
prin adam Macska şi o medalie de
bronz prin alexandru Oroianu în
prima zi. Sportivul descoperit de
Lehel Nagy a avut un parcurs greu
de egalat. a avut cinci dueluri în
care s-a impus cu 5-0 şi unul în care
a câştigat cu 5-2. O medie de 30-2
în primul tur pentru Macska,
spadasinul reuşind un final de sezon
excepţional: un loc opt la Cupa
României de seniori şi un loc trei la

Memorialul paul Călin. antrenorii
Lehel Nagy, Francisc Csiszar şi
adrian pop s-au felicitat pentru
această evoluţie excelentă a
sportivului. La festivitatea de pre-
miere medaliile şi diplomele au fost
oferite de antrenoarea sătmăreană
Suzana ardeleanu şi de fosta mare
campioană Cristina Stahl.

“a fost un concurs greu, cu
mulţi participanţi. Sunt foarte
fericit pentru acest prim titlu la in-
dividual. La seniori a fost foarte
greu, dar am făcut o figură
frumoasă“, a spus Macska. acest
tânăr are perspective remarcabile,
iar dacă va avea susţinere poate
ajunge foarte sus. “de când aştept să

vină din spate unul care să mă
depăşească“, a spus în glumă
proaspătul câştigător al Cupei
României, adrian pop.

Competiţia continuă
astăzi cu proba pe echipe, acolo
unde CS, mare favorită se va baza de
adam Macska, david Ziman,
Oroian alex şi Balazs Szilagyi.

Daniel Chiorean

Spadă

Adam Macska, primul titlu la individual
8CS Satu Mare a cucerit la Naţionalele de speranţe un aur şi un bronz
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LIGA A IV-A eLIte

Luceafărul Decebal se apropie de primul loc
8tot în meci “restanţă“, talna Oraşu nou s-a impus cu 3-1 în faţa tăşnădenilor

Egreu de jucat miercurea în
fotbalul județean. Chiar
dacă vorbim de noul formal

de elită, echipelor le e greu să
strângă jucătorii în condițiile în
care majoritatea celor implicați în
fenomen au locuri de muncă și nu
trăiesc din fotbal.

Așa s-a întâmplat și miercuri
în restanța de la Botiz dintre Sportul
și Luceafărul decebal. Gazdele abia
au avut 11 jucători pe foaie, fără rez-
erve, în condițiile în care antrenorului
nelu donca i-au lipsit nouă titulari.
”Unii sunt suspendați, alții sunt la fac-
ultate și n-au putut veni acasă, iar alții
la muncă. Asta e situația”, a explicat
nelu donca cel care ieri a împlinit 44
de ani.

nici Luceafărul decebal n-
a stat mai bine. trupa lui Iuhas i-a re-
cuperat pe Lihet și nagy însă fără
accidentatul Țineghe și suspendatul
toma a fost nevoită să-l treacă pe foaia
de joc și pe viceprimarul Codrea. Iar
Imi nagy s-a ales în urma acestui joc
cu ruptură musculară şi va lipsi câteva
săptămâni bune de pe teren.

În aceste condiții
Luceafărul s-a impus cu 2-0 prin
reușitele lui Stoica min 7 și Lihet min
18. Sportul a avut două ocazii, câte
una pe repriză dar Luceafărul a lăsat
impresia la 2-0 că a jucat doar la tre-
cerea timpului și că jucătorii lui Iuhas
așteaptă derby-ul de sâmbătă cu

vecinii din doba.
La Orașu nou, talna a

câștigat 3-1 cu Unirea tășnad.
Gazdele au condus cu 3-0 la pauză și
au redus turația. Unirea lui Bălău a
marcat o singură dată în partea a doua
deși a mai avut alte trei-patru situații
bune. În urma deciziilor Comisiei de

disciplină, care a omologat în ultima
şedinţă trei rezultate la masa verde,
clasamentul a suferit multe
modificări. Iar partida din  week-end
dintre Voinţa doba şi Luceafărul de-
cebal a fost amânată.

În clasament conduce
Recolta dorolț cu 16 p urmată de
Luceafărul decebal cu 15 și Someșul
Oar cu 13.
BOTIZ: Blidar - Țuțuraș, Mic,
Horea, Gerus - Rusu, Potor, deac M.,
dunca - deac S., Kuzman.
DECEBAL: Morar - Silaghi, Pura,
Moldovan, Istrate - Cireap, Găvruș,
Baciu, Stoica - nagy, Lihet.

FLORIN MUREşAN

Arnold Anzik, Zoltan
Kalocsai şi Armin Vida au primit o
veste bună. Cei trei de la CS Samu-
raiul au fost cooptaţi în lotul
naţional de karate pentru Campi-
onatul european de Karate FRK-
eSKU de la timişoara. Vor concura
sportivi la categoriile cadeţi, juniori,
seniori şi veteran la probele de kata
şi kumite individual şi echipe.
Federaţia de specialitate a alcătuit
loturile din care fac parte şi cei trei
sătmăreni de la CS Samuraiul.
Arnold Anzik va concura la kumite
+85 kg seniori, Zoltan Kalocsai la
kumite seniori -61 kg seniori iar

Armin Vida la proba de kumite
cadeţi -57 kg. Sportivii sunt

coordonaţi de antrenorii Magos
Robert şi Filer Ivan . 

KARAte
Trei samurai pentru lotul naţional

La Oneşti, timp de cinci zile
s-au desfăşurat întrecerile Cupei Ro-
mâniei la box juniori. Judeţul nostru a
fost reprezentat cu brio de James Popa
de la AS Olimpia Căuaş. elevul antre-
norului stagiar Mihai Stan a concurat
la categoria 66 de kg şi a reuşit să se cla-
seze al treilea, obţinând un rezultat re-
marcabil. de mulţi ani, judeţul nostru
nu a mai prins un podium la băieţi, la
Cupa României. James Popa a fost în-
vins în semifinale de Cristian Rodrigo
de la CSS Bucureşti, decizia arbitrilor

fiind de 2 la 1. Aşadar, a fost un meci
echilibrat, dar balanţa a înclinat la final
în favoarea bucureşteanului.

AS Olimpia Căuaş se pregă-
teşte pentru organizarea ediţiei a doua
a Cupei Ierului, care se doreşte a fi un
turneu internaţional cu participarea
mai multor ţări. Iar la final, clubul do-
reşte să mulţumească celor care sunt
alături de sportivi, Ioan Vonica, Ci-
prian Mărieş, Primăria şi Consiliul
Local Căuaş.

Daniel C.

BOx
James Pop de la AS Olimpia
Căuaş, locul trei la Cupă

CLASAMENT

1.Recolta dorolţ 6 5 1 0 23-7 16
2.L. decebal 6 5 0 1 24-9 15
3.Someşul Oar 6 4 1 1 9-4 13
4. Voinţa doba 6 4 0 2 18-14 12
5.Cetate Ardud 6 3 1 2 14-9 10
6.Unirea tăşnad 7 3 1 3 17-16 10
7.t. Oraşu nou 5 3 0 2 15-10 9
8.Sportul Botiz 7 2 1 4 12-15 7
9.Viitorul Vetiş 6 2 1 3 10-17 7
10.Victoria Carei 6 2 1 3 11-20 7
11.turul Micula 6 2 0 4 11-11 6
12.Moftinu Mic 6 1 1 4 7-15 4
13.Şt. Beltiug 7 0 0 7 5-29 0

Comisia tehnică din cadrul
AJF Satu Mare prelungește perioada de
depunere a dosarelor de înscriere la cur-
sul pentru obținerea  Licenței C UeFA
până la sfărșitul lunii octombrie 2015.
Reamintim că antrenorii echipelor de
seniori și juniori din cadrul Ligii a IV-
a eLIte care nu au obținut această
licență sunt obligați să se înscrie la acest
curs.

DOSARUL TREBUIE
SA CUPRINDA URMATOA-

RELE ACTE:
• cerere tip
• fotocopie după CI, certificat de naş-
tere, diploma de bacalaureat şi după
carnetul de instructor (acolo unde este
cazul)
• cazier juridic
• adeverinţă medicală din care să re-
zulte că este sănătos clinic
•    chitanţa doveditoare achitării taxei 
dosarul se depune la secretariatul AJF
Satu Mare

Curs pentru obținerea
licenței C – UEFA

Academia Hagi reprezinta
Romania la Cupa natiunilor
danone 2015, acolo unde se va lupta
cu cele mai bune echipe din inca 31
de state - intre care si Argentina,
Brazilia, Anglia, Franta, Germania
ori Olanda. Foste glorii ale Ro-
maniei, dar si actuali internationali
sunt alaturi de micutii jucatori, iar
noi te invitam si pe tine sa o faci!

Sătmăreanul Florin Gardos

nu poate juca pentru Romania in
dubla cu Finlanda si Feroe din cauza
unei accidentari, dar fundasul lui
Southampton anunta ca va reveni in
forta si va lupta pentru a prinde lotul
national care va merge la eURO
2016. Pana atunci, fotbalistul e cu
sufletul si inima alaturi de colegii
torje, Maxim ori Chiriches.

Si nu doar alaturi de ei!
Florin Gardos va urmari in-

deaproape si competitia pe care
pustii Academiei Hagi viseaza sa o
cucereasca la sfarsitul acestei luni.
Academia Hagi va reprezenta Ro-
mania la Cupa natiunilor danone,
cel mai mare turneu dedicat copiilor
de 10-12 ani.

Pustii Academiei Hagi se
pregatesc pentru duelurile cu In-
donezia, China si Canada, din faza
grupelor Cupei natiunilor danone,
si spera sa bifeze o clasare mai buna
decat cea de anul trecut - locul 6 in
Brazilia.

Pentru asta, micutii juca-
tori sunt sprijiniti si de mari fotbal-
isti, iar Florin Gardos le-a transmis
un mesaj. 

"Sunt mici, dar joaca intr-o
competitie mare. Pustii de la Acade-
mia Hagi au castigat Cupa Hagi
danone si reprezinta Romania la
danone nations Cup, in Maroc,
intre 23 si 25 octombrie. Mult suc-
ces, copii! Credeti in visul vostru si
orice e posibil", a scris Florin Gardos.

InedIt
Florin Gardoş alături de puştii lui Hagi



SOCIETĂŢI

l Graldac Aniana SRL vinde:
Incarcator-pret 26.000 RON
Excavator JCB-pret 8.000 RON
0745.238.233

OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam tineri absolventi cu diploma
2013-2014-2015-, din zona Carei.
0729273315.
l Angajez persoana pentru ingrijire ba-
tran, in Timisoara. Ofer casa, masa, plata
la intelegere. Telefon 0744.479.643
l Firma din Carei angajeaza adminis-
tratoare. 0744578965
l Angajam receptioner hotel.
0744664242
l Sc Tehno Service SRL Carei, CAR.
96/B angajeaza electrician, muncitor cu
experienta in instalatii electrice, tehnician
sisteme securitate, tehnician service IT.
0361401268
l Angajam soferi cu experienta, cat B
pentru 3,5 T, cat. C-E pentru transport in-
tern si international, in Carei.
0745506303, 0745506311
l Caut zidari şi muncitori necalificaţi
pentru Cehia. Detalii la numarul de tele-
fon: 0754.844986
l Angajez vanzatoare, manipulatore
marfa, 4-8 ore, Carei. 0261864001,orele
8-14.

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

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale Porumbei albi.
Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie mai in
varsta. Tel.0745416027, 0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi nego-
ciabile, in orice tip de teren. Informatii te-
lefon.0753924223
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri,
majorate la pret corect. Bonusuri masina
de facut bule de sapun, fotografii magne-
tice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, in-
stalare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-
Fi, curăţire unitate, instalare programe
office etc. La nevoie-deplasare la domici-
liu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full Europa, com-
patibil cu toate aparatele cu harta pentru
maşină mică, camion. 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri
la preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule
de săpun, fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Tele-
fon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar şi la domiciliul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet
clasic + parchet laminat cu maşină aspira-
tor. Telefon 0744-935068.

l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente speciale. Editare video, 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 in-
stalaţii sanitare şi gaze naturale la preţuri
avantajoase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele im-
portante din viaţa dumneavoastră, vă ofe-
rim filmări şi fotografii pentru nunţi,
botezuri şi alte evenimente, cu aparatură
profesională. Avem experienţă în dome-
niu, la cele mai mici preţuri. Telefon:
0744-804981. 

TERENURI

l Vand 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 pro-
funzime;zona Dara-Diana,1200 euro/ar
neg.Tel 0742.763.592  
l Vand parcela - ari-zona Auchan-
Hotel Dana. Tel 0745039506 
l Vand teren 1,7 ha la 1,6 km de oras
deschidere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren constructii,
semicentral(parcelabil) in Carei, 650
eur/aria( si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Ca-
reiului 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada
Victoriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita,
are apa-canalizare, curent electric, foisor,
wc, magazie pentru unelte si parcare beto-
nata. 0725915007
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari in-
travilan, zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
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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.

Acordam credite avantajoase pentru sa-
lariati si pensionari (inclusiv de boala),
cu varsta de pana la 75 de ani.
Tel.0261.758.785, 0729.998.447

FIRMA DE CONSTRUCTII ANGA-
JEAZA MUNCITORI SI OPERATORI
UTILAJE IN CONDITII AVANTA-
JOASE.
INFORMATII LA TELEFON
0726166813

Firma constructie angajeaza dulger si fie-
rari cu experienta. 0722209050.

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
telefon: 0744653076.

Angajez fata/baiat 
la spalatorie auto.
tel:0746.817.662

Societate de insolventă cu experientă de 10
ani în domeniu, angajează eCoNoMiSt.
Persoanele interesate de prezenta ofertă sunt
rugate să ne transmită CV-ul la adresa de e-
mail: rom_insolv@yahoo.com

Candidatul ideal: 

o Studii superioare de specialitate 
o Cunostinte legislatie fiscală si contabilă
o Cunostinte operare PC ( Excel, programe de
contabilitate )
o Spirit organizatoric
o Persoană orientată spre rezolvarea problemelor
o Abilitatea de a lucra în echipă

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

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

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:

CAut şofer tAxi. 
0743-913412.

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  

Angajez menajera in Viile Satu Mare 
(preferabil din Vii) pt. curatenie 

si ingrijire copil. 0751472279
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l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o
casa mica de vacanta. Terenul are 25m
front. Pret 18.000 euro negociabil.
0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24
ari, parcelabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic,
suprafata de 1.100 mp, la 250 m de la dru-
mul principal, 5.500 euro, negociabil. Te-
lefon: 0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravi-
lan 10 ari cu cabana, fantana, pomi fruc-
tiferi, 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  

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament cu 3 camere in
Centrul Vechi. Tel 0745997355
l Vând ap.3 camere la parter,Carpaţi
2,utilat.Preţ negociabil, merită văzut
Tel:0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4,
micro 15, renovat recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Dru-
mul Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 bal-
coane mari, beci, parcare, gol, imediat
ocupabil. Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa scoala
si gradinita, reabilitat termic, imbunatatiri,
b-dul Muncii, Micro 16, 0758623443

l Vand apartament 3 camere, etaj 10,
Mal Stang Somes, bLT3, ap.41. Telefon
0742630314
l Vand apartament 3 camere in micro
17 etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in casa,3
camere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol,
gradina 2 ari jumătate zona Strandului
65.000 euro. Tel. 0742.763.592
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic,
accept prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe dru-
mul Careiului Bl 12 et.3 din cărămidă,2
balcoane mari,beci nefinisat.Tel :
0361.805.409 sau 0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe
Drumul Careiului nr. 34 şi garsonieră. 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,centrala 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
camere în casă tip asociaţie pe strada
Odoreului, cu apartament cu 2-3 camere.
Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa cu gradina cu pret de 20-
25%,pozitie frumoasa.Tel 0261.871.558 
l Vand casa centrala. Informatii la te-
lefon 0747029610
l Vand casa in Lazuri. Telefon
0745842620
l Vand casa in curte comuna pe
strada Iuliu Maniu, pret 38.000 euro.
Tel 0722616473
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari
central, bună si pentru constructie.
0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost
60.000 euro, negociabil. Tel
0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna
pret negociabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand casa in rosu, 200mp, zona
Billa, telefon 0740858313
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4
camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 be-
ciuri si 8 arii de gradina, pret 93.000
euro negociabil negociabil sau jumatate
din proprietate 41.500 euro negociabil.
Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odo-
reu,4 camere
d e c o m a n d a t e , b u c a t a r i e , b a i e
utilate,curte si gradina cu vie si pomi
fructiferi .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie,
bucătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5
ari teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren
extravilan, aşezat la capătul străzii Odo-
bescu. Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-
346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate
utilităţile, imediat ocupabil + 0,50 ha
teren cu două solarii - 900 mp, acoperit.
Telefon 0745-855032

l Vând sau schimb cu garsonieră con-
fort sporit 7 ari livadă cu casă alcătuită din
cameră, bucătărie, baie (apă, curent), si-
tuată lângă ştrand. Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie,
cămară alimente, un hol la intrare, garaj, 5
ari cu toate utilităţile, la preţ bun - 56.000
euro. 0770-429973, 0741-344612.
l Vând urgent casă P+E, cart. Davilas
Dorolţ. Informaţii, telefon 0749-425062.

IMOBILIARE CAREI

l and urgent 72 arii semicentral Carei
toate utilitatile, parcelabil. 0770.493.225
l Vand apartament 2 camere, etajul IV,
luxos. Telefon: 0745263453
l Inchiriez birou cu toate dotarile in
Carei. Telefon: 0746335117,
0748823825
l Vand in Carei apartament 2 camere,
etajul I. Telefon: 0745289081
l Vand apartament 37 mp, 2 camere,
et IV, renovat complet, mute dotari in
Carei, 17.600 euro. Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+ gaz+ baie in Carei. Telefon:
0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus, 10
ari teren in Carei, 24.000 euro, neg. Tele-
fon: 0746476885
l Vand apartament 2 camere decoman-
date, 37 mp, et. IV, renovat complet cu
multe inbunatatiri, 17.600 euro. Telefon:
0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon:
0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial
în Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară
în Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coa-
fură cu toate dotările în Carei, zonă circu-
lată. Telefon: 0746476885.

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 autotur-
ism.0740.707.473
l Vand casa in Lipau,35 ari,sosea asfal-
tata,canalizare.Tel 0745.490.742 
l Vand casa in rosu cu 25 ari teren in
satul Ciuperceni,inf.0753.660.219 
l Vand casa in Radulesti, nr49. infor-
matii la telefon 0745390764
l Vand casa la Radulesti. 0745390764 
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, am-
plasata pe o gradina in mijlovul satului cu
livada. Pretul mai ieftin cu 30-40%. Tel
0261.871.558
l Vand teren aproape de Satu Mare,
pret negociabil. Tel 0770912484,
0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra
nr.312,aproximativ 9 ari total.tel
0748.657.306  

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.
Informaţii, telefon 0754-504755.

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

Vand apartament 2 camere in centrul
vechi, 53 mp, in casa, cu loc de par-
care in curte. intermediari exclusi. Te-
lefon 0771.401.794

Vând casă cu etaj pe strada Boti-
zului, cu grădină. Telefon

0747.614196.

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

etaj 2. Informaţii la adresă.

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

Hale si Cladiri
Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395
mp. toate utilităţile (apa, gaz, canalizare energie
electrică, etc.), si teren aferent 15605 mp la pretul
de 300.000 euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de 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 , de-
pozite , sopron , etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in localitatea
Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc Andandino Land Srl in suprafata
de 628,24 mp si teren aferent 1.348 mp la pretul
de 142.764 euro
Teren  cu constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.070.622,75 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
suprafata utila de 100 mp prêt 55.000 euro
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
localitatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100
m, vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de cen-
trul 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 cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la
pretul de 42.520 lei
Teren intravilan 15.000 mp al SC PROIMOB
SRL, situat in Bucuresti str. Drumul Ciorogarla,
nr 291-295, sector 6, 375.300 Eur

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

S.C. TRUM S.A.
Inele rascheing
Umplutura ceramica stiberl

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 BUC
1 8,460.00 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 BUC
1 2,201.25 lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT
BUC 1 8,790.00 lei
CUPTOR PANIFICATIE TRIEX BUC
1 3,255.00 lei
CUPTOR PANIFICATIE MSR 5C
BUC 1 3,907.50 lei
APARAT AMBALAT BUC 1
6,510.00 lei
FRIGIDER SNAIGE BUC 1
225.00 lei
FRIGIDER ARCTIC BUC 1
247.50 lei

PRESA ALUAT BUC 1
652.50 lei
CARUCIOARE BUC 6
1,800.00 lei
FELIATOR PAINE BUC 1
1,301.25 lei
ARAGAZ BUC 2 600.00 lei
MALAXOR BUC 1
1,260.00 lei
TAVI BUC 60 450.00 lei
MASA DE LUCRU BUC 1
1,301.25 lei
MASA FRIGORIFICA BUC
1 2,602.50 lei
MOBILIER BUC 2
3,900.00 lei
SCAUN ERGONOMIC BUC
1 105.00 lei
GHERETABUC 1 922.50 lei

SC PROIMOB SRL
Calculator intel pentium IV e 6600, 84.75 Lei 
Articole tricotate cal.II (7892 buc) 6294.75 Lei
SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc    7.468,35

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

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

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

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatorului
judiciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A,
judeţul Satu Mare, in fiecare vineri, SC ERGO-
LEMN S.A 08:00, SC FOX COM SRL 08:30,
SC CLARION PROD SRL 09.00 am,  SC
LORD LAND SRL  09.30 am, S.C. AGRO-
MEC PĂULEŞTI S.A 10:00 a.m., SC NIVA
IMPEX S.R.L 10:30 a.m., SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00 AM , SC MIDICONS
SRL 11:30 pm, SC DOMARIS COM SRL
12:00 p.m , SC  ANDANDINO LAND  SRL
ora 12:30, SC TECHNOTRADE SRL 13:00
pm, SC BLU BELL SRL ora 13:30
SC ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm,
SC PROIMOB SRL ora 14:30 pm, SC SI-
MACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de li-
chidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie pu-
blica bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL
in fiecre vineri ora 11:00 lista bunurilor mobile
si imobile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se
pot adresa lichidatorului judiciar la  sediul ales  al
acestuia  din str. Constantin Brancoveanu, nr.
3/A,  judeţul Satu Mare, sau la nr. de telefon
0744601144, 0361 809 462; 0261 770 161,
0744162033 sau email office@euro-insolv.ro
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de li-
chidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie pu-
blica bunurile debitoarei: Autotractor marca
Volvo 3 bucati, prêt de pornire 12.900 euro, Semi-
remorca Krone 1 bucata prêt de pornire 4.900
euro, , licitatia se organizeaza in fiecare zi de vineri
ora 9:00 am, si va avea loc in localitatea Dorolt nr.
233/E, jud. Satu Mare
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
administrator judiciar, scoate la vanzare prin lici-
tatie bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce
consta in, fabrica de procesare mezeluri cu uti-
lajele aferente, loc. Carei, DN 19 – Ferma
Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va avea loc
la sediul ales al administratorului judiciar, strada
C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU MARE, in
fiecare zi de joi, ora 11:00.
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA

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

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

falitelor: case, apartamente, terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel. 0744601144 sau 0749212108

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 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 in-
caperi pentru atelier,15 ari teren.Tel:
0740.317.642 
l De vanzare casa in centrul comunei
Apa cu 3 camere,utilitati si 16 ari de
teren Urgent pret 15.000 euro negocia-
bil. 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, gea-
muri termopan, baie, bucătărie, hol, trei
camere mari, 2 intrări, la casă, cu uşi ter-
mopan, centrală pe lemne, boiler gaz,
boiler curent. 0754-489733.
l Vând casă cu 42 ari teren în Mădă-
ras. 0726-643769.
l Vând casă în Eriu Sâncrai, str. Oş-
teze 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 Iveco si Ford neinmatriculate,
platforme fixe, 3-6 locuri, 3500 kg, roti
duble, ATV Honda TRX 400.
0744897711
l Vand Chevrolet Jeep la numai 7800
euro.Tel 0745.774.549
l Vand Daewoo Matiz, 2007, stare
foarte buna, inmatriculat.
0744.391.940, 0361.419.541
l Vand Renault Megan Cabrio
2004,benzina motor 2L,Pret 3700 euro
Tel: 0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bas-
culabila,din 1999 in stare foarte buna.
Tel : 0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro
4.Recent adus in tara.0748.284.664.
l Vand Mercedes A Classe 1,7
Diesel,Ford Focus benzina  1,8 neima-
triculate 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

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand mobila dormitor ieftina.
0754664242
l De vanzare prese excentrice de 50,
25, 16 si 10 tone diferite motoare elec-
trice. Informatii 0773809716
l Vind moped chinezesc, instalatia
defecta. 0361885521
l Vand masina de scris ADLER,
functionala. 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
persoane pentru terasa Tel
0740.771.056 
l Vand telefon Iphone 5, func-
tioneaza perfect. pret 1000 de lei.
0746402913
l Vand aragaz si covoare. tel
0745390764
l Vand fan varsat.Tel : 0261.870.918 
l Vand patut si carucior pentru
copii.Tel 0744.755.791
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 Vand brichete lemn 0,40 lei/kg,
Carei. Telefon. 0740605216

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vind pui carne 2,5 kg, Tiream.
0744314043.
l Vand 2 capre bune de lapte ;cusca
pentru iepuri si prelata camion.Tel
0740.149.755 
l Vand 36 oi turcane. Informatii tel.:
0261.838.052  
l Vand porci vietnamezi pentru sa-
crificat, crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand mori actionare tractor/electri,
desfacatori porumb actionare
tractor/electric, amestecator furaje.Uti-
lajele sunt noi;Tel:0723.506.508  
l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, Interna-
tional, coase, discuri, agricole noi, prese
balotat, semanatori, anvelope tractor,
cabine tractor. Tel: 0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, trac-
toare International, Fiat, Case, putere 50
CP-125 CP, coase, semanatori, preturi
acceptabile. Tel. 0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug
+ semanatoare paioase 15 randuri toate
in stare buna de functionare. Tel :
0746.292.026  

ÎNCHIRIERI

l Inchiriez Garaj, curte, zona strand.
Tel 0741.120.883
l Chirie garsoniera apartament
Tel:0745.774.549
l Inchiriez apartament 2 camere, mobi-
lat, str. Golescu, langa pod.  0745.885.413

l Inchiriez apartament 2 camere, par-
ter, Burdea, Telefon 0770351388
l Închiriez spaţiu comercial, birou la
Satu Mare, str. Henri Coanda, nr. 2. Te-
lefon: 0744.586.638
l Dau in chirie apartament in asocia-
tie, 3 camere, curte interioara si garaj. In-
formatii 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 

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.

INFORMARI

l Anunt privind intentia de elaborare
a planului urbanistic de detaliu
Sediu Reprezentanta RAR, Satu Mare,
str.Careiului
Initiator/beneficiar: REGISTRUL
AUTO ROMAN SA
Publicul este invitat sa transmita obser-
vatii si propuneri privind intentia de
elaborare a planului pana cel tarziu la
data de 27.10.2015
Comentariile, observatiile si propunerile
referitoare la intentia de elaborare a
planului pot fi transmise prin:
-scrisori depuse la registratura autoritatii
intre orele 9-15
-comentarii pe pagina de internet a pri-
mariei la adresa www.satu-mare.ro
-scrisori transmise prin posta pe adresa
primariei(cu data de trimitere in ter-
menul indicat)
Observatiile vor fi transmise catre Cen-
trul de Informare pentru Cetateni pe
adresa Satu Mare, Piata 25 Octombrie,
nr.1, telefon 0261.807.555, email con-
sultarepublica@satu-mare.ro
Raspunsul la observatii va fi pus la dis-
pozitia publicului pana pe data de
11.11.2015 prin: -afisare la sediul pri-
mariei
-publicare pe pagina de internet a pri-
mariei la adresa www.satu-mare.ro
Etapele preconizate pentru consultarea
publicului pana la aprobarea planului:
1.Dezbatere publica, datat estimata,
27.10.2015
2. Elaborarea Raportului consultarii
publicului, estimat luna noiembrie 2015
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Vand rulota 7m dotata cu toate utili-
tatile, pret 6000 euro negociabil.
0722612033

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

Insolvenţa SM SPRL
VINDE, PRIN LICITAţIE PUBLICA: CASE; 

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

www.insolventasm.ro

Case:
Casa + teren 300 mp, str. Toamnei – 319.980 lei
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 27.000 euro 

Apartamente:

Apartament nr. 17, str. Corvinilor, nr. 5, man-
sarda, având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,–
30.900 euro + TVA 5%
Apartament nr. 18, str. Corvinilor, nr. 5, man-
sarda, 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 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 55.476 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 – 19.901
euro 
Teren intravilan, 865 mp, situat in loc.  Carei, str.
Grigore Ureche, nr. 53 – 8.800 euro + TVA
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 8.001 euro
Teren extravilan, 2.000 mp, loc. Apa, jud. Satu
Mare – 1.655 euro + TVA

Alte imobile:
Activ imobiliar, situat în loc. Satu Mare, str. Parc
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială
P + extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate
- 3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.295.000 euro + TVA
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str.
Bibliotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în
suprafață utilă de 280,15 mp - 422.000 euro;
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp
si 36 mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A – 783.440 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
extravilan 21.500 mp, alaturi de utilaje agricole si
21 de bovine. – 275.909 euro
Spatiu comercial, situat in Satu Mare, bld. Uni-
rii, nr. 79, format din salon de prezentare KTM,
3 spatii care impreuna sunt compuse din depozite,
grupuri sanitare, birouri, bucatarie si atelier, avand
suprafata totala de 579,16 mp + teren aferent in
suprafata de 801mp, 259.119 euro + TVA.
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) şi clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negreşti Oaş, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator-  63.186 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si
depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 147.895 euro +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 127.773 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
( proprietatea Statului Roman, in folosinta ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 61.470 euro +TVA
Constructie cu destinatie productiv-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situ-
ate in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 51.010 euro + TVA
Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu, proprietatea SC Esrom Tel SA –
31.433 euro + TVA 
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750
euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 8.942 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
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
– 2.592 euro + TVA
Mercedes Daimler, SM 30 GRI, an fabricatie
1998 – 2.665 euro + TVA
Diverse:

Sistem transport cu cupa Kubat (nou ) –
50.000 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11
elemenți, 280 buc. - 6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9 elemenți,
150 buc. - 2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7 elemenți,
60 buc. - 810 euro + TVA
Casete video – 1.185 bucati - 955 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483 euro
+ TVA
4 buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si te-
rasa 1m X 3 M – la 7.000 lei (1.750 lei/buc)
Bunuri mobile ( stoc de marfa, format din imra-
caminte) proprietatea Spencer SRL - 9.423 euro
+ TVA
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 con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( mobilier, aparatat sudura ) pro-
prietatea Iggi SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kinetote-
rapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL 
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto )
proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze ) proprietatea
Omnia Carei SRL
Bunri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, ca-
mioane, auto, utilaje de constructii, obiecte de
inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana Iacob
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 ) proprie-
tatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) propri-
etatea Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bem-
com Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de ter-
mopane) proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mob ile ( autoutilitara, marca MAN )
proprietatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, mo-
bilier, ) proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprieta-
tea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( Tractor MTZ Belarus ) pro-
prietatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse )
proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo
Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner ) proprietatea Global Job Experience
SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje de constructie )
proprietatea F.L.W. Rockon SRL – 21.371 lei
+ TVA
Generator current 2/06.12.2000 - 84 euro +
tva
Centrala tel. Alcatel 4200/M/06.12.2000 – 847
euro + tva
GeneratorPFAGT 1201 RETI – 100 euro + tva
Masina de zugravit Mark V – 1.733 euro + tva
Masina pentru taiat ziduri DS TS 22LP 15 -
10.608 euro + tva
___________________________________

Vând teren intravilan suprafață 66 ari ( 6.625
mp), situat în sat Hrip, com. Paulesti, jud. Satu
Mare, având o construcție (casă veche), înscris în
CF, proprietar persoana fizică. Preț: 15.000 euro
/ 2,25 euro/mp (66.000lei), negociabil.
Informații suplimentare la tel. 0746.120.673. 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 fabri-
caţie 2008. Telefon 0742913114.

Gazeta de nord-Vest 
se poate achiziţiona din lanţul 

de magazine 
sAntec şi BArtA Ati!

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

Inchiriem in Satu Mare, Centru
Nou, in imobil nou de birouri cu lift,
72 mp, etaj 2, pentru diverse servicii:
birouri, cabinete medicale, avo-
catura, notar, salon infrumusetare
etc. Tel: 0743.015.808

Cumpărăm nucă. Tel. 0756.089.281

Vând Opel Astra Caravan 
combi din 95, 1.6 benzină, 

înmatriculat. Preţ 500 euro.
0742.964.968  
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07:00 – Ştiri NV TV 
07:30 – Bună dimineaţa!
(direct)
09:00 – Program pentru copii:
„Carlos Omida”, ep. 8
09:30 – La vârsta noastră ...
(reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului
(reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa 
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Şcoala Sătmăreană 
17:00 – Avocat TV

18:00 – Ora Adevărului
(direct)
19:10 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în cotidian 
22:00 – Oameni şi Fapte
(reluare)
23:00 – Știri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:10 – Bună dimineaţa!
01:30 – Film artistic: “Obsesia”
03:30 – Film documentar:
„Muntele păcii”
04:00 – Puterea exemplului
(reluare)
05:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
09:00 Rezumate 09:50
Armăsarul sălbatic

10:50 Teleshopping 11:30
Transilvania Dragon 12:20
Vorbeşte corect! 12:30 Tribuna
partidelor parlamentare 13:00
Europa mea 13:30 M.A.I. aproape
de tine 14:00 Telejurnal 15:00
Teleshopping 15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României 16:55
Vorbeşte corect! 17:00 Ne vedem la
TVR 18:30 Mărturii pentru viitor
19:00 Recrut pe Bricul Mircea
20:00 Telejurnal 21:10 Cu cântecul
prin ţară 22:30 Printre Gorile
00:30 Rezumate 01:20
Transformarea 02:15 Armăsarul
sălbatic 03:05 Istorii trăite

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
12:00 Vorbeşte
lumea 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00

Vorbeşte lumea 16:00 Lecţii de
viaţă 17:00 Ştirile Pro Tv 17:30 La
Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Vocea României 22:45 Erased
00:45 Ştirile Pro Tv 01:15 În
mintea criminalului 02:15 Fringe
03:15 Vorbeşte lumea

08:00 Neatza 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 X Factor
23:15 Clona ucigaşă 01:00 Am
ceva să-ţi spun 03:00 Observator

07:15 Casa:
construcţie şi design
07:45 Secrete de stil
08:20 Nimeni nu-i
perfect 09:00 Râzi şi

câştigi 09:30 Teleshopping 10:00
Mondenii 11:00 Teleshopping

11:30 Apel de urgenţă 12:30
Şcoala.tv 13:20 Teleshopping
13:50 Focus Magazin 14:30
Teleshopping 15:00 Râzi şi câştigi
15:30 Cireaşa de pe tort 16:30
Focus 17:10 La TV 18:00 Focus
19:30 Focus Magazin 20:15 B.D. la
munte şi la mare 22:45 Trăsniţi din
NATO 01:15 Cronica cârcotaşilor
02:00 Apel de urgenţă

07:00 Știrile Kanal
D 07:45
Teleshopping 08:00
Campionul 10:00
Teleshopping 10:30

Teo Show 12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine 16:00
Teleshopping 16:45 Teo Show
18:45 Știrea zilei 19:00 Știrile
Kanal D 20:00 Un destin la
răscruce 22:30 Pe banii părinţilor
00:30 Știrile Kanal D 01:45 Un
destin la răscruce 03:45 Te vreau
lângă mine 05:45 Pastila de râs

0 9 : 0 0
Te l e s h o p p i n g
09:15 Viaţă
nedreaptă 11:15

Teleshopping 11:30 Ţinutul
răzbunării 13:30 Teleshopping
14:00 Tânăr şi Neliniştit 15:00
Suflet de gheata 17:00 Iţi ordon să
mă iubeşti! 18:00 Viaţă nedreaptă
20:00 Ţinutul răzbunării 22:00
Floarea din Caraibe 23:00 Inimă de
ţigan 00:00 Iubiri vinovate 01:00
Daria, iubirea mea 02:00 Viaţă
nedreaptă 03:30 Inimă de ţigan

07:45 Planuri de
nuntă 09:00 Nu-i
usor sa fii mireasa!
10:00 Prodanca şi
Reghe: Afaceri de

familie 12:00 Glee 13:00 Medici în
Santa Monica 14:00 Prizoniera
dragostei 15:00 20 de minute
17:00 Planuri de nuntă 18:00 Nu-i
usor sa fii mireasa! 19:00 Food
Safari 20:00 20 de minute 23:00
Dr. House 00:00 Medici în Santa
Monica 01:00 Dr. House 02:00 O
iubire adevărată 03:10 Vorbe dulci

07:45 Povestea
Țestoaselor Ninja
09:25 Hai să fim
poliţişti! 11:10

Epoca de gheaţă 12:35 Drumul
14:45 Garfield 2 16:05 Maleficent
17:45 Filme şi vedete 18:15 Hai să
fim poliţişti! 20:00 Ray Donovan
21:00 Casa minciunilor 21:30
Ţinta: Preşedintele 23:00
Transformers: Exterminarea 00:00
Casa minciunilor 00:30 Între
dragoste și ură 02:20 În sfârșit
celebru

07:00 Ştiri
Sport.ro 09:10
Ora exactă în
sport 10:00 Ştiri

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora
exactă în sport 13:00 Ştiri Sport.ro
13:10 Ora exactă în sport 14:00
Ştiri Sport.ro 14:10 Ora exactă în
sport 15:00 Ştiri Sport.ro 16:00
Ora exactă în sport 17:00 Ştiri
Sport.ro 17:10 Ora exactă în sport
18:00 Ştiri Sport.ro 18:30 Ora
exactă în sport 19:00 Marea
Ţăcăneală 19:30 Marea Ţăcăneală
20:00 Marea Ţăcăneală 20:30
Marea Ţăcăneală 21:00 Ştiri
Sport.ro 21:10 Fight Night Braşov
"Munte de Bătaie": Marius Tita -
Bogdan Stanciu 23:00 Wrestling
RAW 00:00 Ştiri Sport.ro 00:30
Wrestling WWE PPV

08:00 Omnisport
08:25 Fotbal 08:55
Fotbal 09:30 Fotbal
10:30 Snooker
15:00 Ciclism 16:00

Snooker 18:45 Fotbal 21:00
Snooker 22:30 Omnisport 23:00
Ciclism 00:00 Sporturi de contact
01:30 Omnisport 02:30 Fotbal
04:00 Fotbal

08:30 Antena 3
Headlines ( Jurnal în
limba engleză) 08:45
Știrile dimineții 09:40
Daily Income 10:00

Previziunile zilei 11:00 Se întâmplă
în România 12:00 Ştiri 13:00 Se
întâmplă în România 14:00 Ştiri
15:00 Esențial 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei
20:30 Subiectiv 21:30 Exces de
putere 23:00 În Premieră 00:00
Ştiri 01:00Sinteza zilei 03:00
Subiectiv

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

Oameni şi fapte 15:00 Newsroom
18:00 Realitatea de la fix 18:30
Academia de evaziune 20:00
Realitatea de la fix 21:00
Realitatea Românească 23:30
Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 Deschide
lumea 02:00 Realitatea de la fix
03:00 Newsroom

07:40 Joaca de-a
s u p r a v i e ţ u i r e a
08:35 Pierdute şi
vândute 09:05 Cum

se fabrică ? 09:30 Cum se fabrică
diverse lucruri? 10:00 Comoara
din container 10:30 Războiul
depozitelor – Canada 11:00
Maşini pe alese 12:00 Căutătorul
de maşini clasice 12:30 Căutătorul
de maşini clasice 13:00 Imperiul
fiarelor vechi 14:00 Mașini vechi
cu povești noi 15:00 Camioane în
Australia 16:00 Vânătorii de
licitaţii 16:30 Războiul
depozitelor – Canada 17:00
Pierdute şi vândute 17:30
Comoara din container 18:00
Maşini pe alese 19:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? 19:30 Cum
se fabrică ? 20:00 Haos în direct
20:30 Haos în direct 21:00 Idris
Elba 22:00 Coliziuni șocante
22:30 Coliziuni șocante 23:00
Condamnaţi la moarte - Înainte de
execuţie 00:00 Bolizi și tipi solizi
01:00 O pradă umană 01:50
Vânătorii de licitaţii

BERBEC (21.03 - 20.04)
S-ar putea să te îndrăgos-

teşti sau să atragi în viaţa ta o per-
soană specială care vrea să împartă
cu tine clipele plăcute ale vieţii.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Relaxează-te şi uită de
tensiunea prin care ai trecut.
Simte-te bine împreună cu priete-
nii sau familia. Exprimă-ţi gându-
rile şi găseşte un mod prin care să-ţi
manifeşti talentul creator.
GEMENI (22.05 - 21.06)

Schimbările constante
din viaţa ta îţi vor crea o stare de
confuzie. Dacă iei în considerare
toate posibilităţile este posibil să te
răzgândeşti. 
RAC (22.06 - 22.07)

Supărarea se va traduce
prin izolare. Ar trebui să cauţi acele
activităţi care să implice un colectiv
numeros. Simţi nevoia să ai mulţi
oameni în preajma ta. 
LEU (23.07 - 22.08)

Va trebui să fii atent
atunci când călătoreşti. Regulile de
circulaţie vor fi încălcate mai mult
decât de obicei. Asigură-te că ai
toate documentele în ordine.
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Participă la acţiuni spor-
tive. Ai nevoie de destindere şi poţi
să câştigi dacă te mobilizezi. Ai ne-
voie de o provocare pentru a-ţi eli-
bera uriaşa cantitate de energie. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Dacă cineva se străduieşte
cu tot dinadinsul să îţi atragă aten-
ţia, ajută cât poţi de mult dar nu te
opri din drumul tău.  
SCORPION (23.10 - 21.11)

Chiar dacă vei simţi în
continuare nevoia de a fi călare pe
situaţie, vei avea acum cu cine să îţi
împarţi visele. Vor fi necesare efor-
turi serioase pentru a realiza ce îţi
propui dar vei ajunge la ţintă.  
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

O discuţie în familie te va
face să te simţi prost astăzi dar
aminteşte-ţi să nu foloseşti metoda
dinte pentru dinte pentru că
“niciodată două rele nu au făcut
una bună”.
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Prieteniile, relaţiile cu cei
din jur par a fi cât se poate de în re-
gula, chiar dacă nu sunt, aşa cum
doreai, perfecte. Se pare că doreşti
pe cineva la care nu poţi să ajungi. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Îţi vei găsi companie cu
uşurinţă. Iniţiativa ta ciudată va dă-
râma tot programul tocmai când
toata lumea era gata să-l urmeze. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Lasă-i pe ceilalţi să con-
ducă pentru o perioadă de timp.
Vei avea şi tu partea ta la timpul
potrivit şi vei constata cum exem-
plul tău este urmat de ceilalţi.
Karma este o forţă majoră dar vei
vedea efectele ei în lucrurile mă-
runte.

HOROSCOP

Ora 22.45 - Agent sub focuri

INSOLVADMIN RO SPRL
cu sediul în Satu Mare, str.Maramureș
nr.15, înregistrat la UNPIR sub nr.
RFO I – 3778, CIF 31609950, (fost
C.I.I. LUCIAN DIMULESCU) în
calitate de lichidator judiciar, anunță
scoaterea la licitație a următoarelor
bunuri ale debitorilor de mai jos.
Licitațiile se vor ține la biroul IN-
SOLVADMIN RO SPRL din Satu

Mare, P-ța Libertății nr.20, cam.206.
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 – 97.021,80 lei

b) Casa de marcat - preț
pornire la licitație – 57,60 lei
+ TVA

În fiecare zi lucrătoare de mier-
curi la ora 12.

Garanția de participare la
licitație – 10% din valoarea de por-
nire. Caietul de sarcini poate fi
achiziționat de la lichidator pentru
suma de 200 lei.

Informații suplimentare–
tel.0745545862, 0786199011
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Marea majoritate a pri-
marilor din Ţara Oaşului s-au
plâns recent de faptul că locali-
tăţile pe care le administrează
sunt invadate de câini fără stă-
pân. Edilii nu-şi puteau explica
cum au ajuns patrupedele mai-
daneze în localităţile pe care le
administrează, cu atât mai mult
cu cât aproape fiecare gospodar
are câte un câine pe care şi-l ţine
în curte. A fost emisă chiar şi
ipoteza că aceşti câini ar fi fost
aduşi de la oraş mizându-se pe
faptul că la ţară oamenii sunt

mai miloşi. Partea cea mai na-
soală constă în faptul că edilii nu
au nicio idee cum să rezolve
această problemă. Ciudat este
faptul că, în ceea ce-i priveşte pe
maidanezii de la oraş, a fost
emisă ipoteza că aceştia ar fi
ajuns aici de la sat. Nimeni nu
ştie de unde provin maidanezii,
fie că vorbim de cei din mediul
rural, fie de cei din mediul
urban, dar cert este că numărul
acestora este în creştere şi tre-
buie făcut ceva astfel încât nu-
mărul lor să scadă. 

Ţara Oaşului, invadată 
de maidanezi

Viaţă nouă pentru o clădire veche
8 Tinerii din sistemul de protecţie al statului vor învăţa o meserie în cadrul
unor ateliere meşteşugăreşti amenajate în fostul Cinema Popular

Clădirea fostului Cinema
Popular se va umple de
viață. Complet reabilitat,

imobilul care odată fusese chiar și
sală pentru jocurile de noroc, va
primi o întrebuințare mai nobilă.
Aici, tinerii care ies din sistemul
de protecție al statului, dar și cei
care doresc să învețe o meserie,
vor putea participa la cursuri de
formare în cadrul unor ateliere
meșteșugărești.

Nu bine se va finaliza re-
abilitarea fostului Cinematograf
Popular că inițiatorii proiectului au
deja stabilită şi utilitatea clădirii.
Aici vor fi înființate mai multe ate-
liere meşteşugăreşti. “Există deja un
angajament semnat de 13 agenți
economici interesați de a amenaja
în incinta clădirii ateliere
meşteşugăreşti. Este vorba de ate-
liere în care se vor putea învăța
meserii precum pantofar, croitor
sau specialişti în prelucrarea lemnu-
lui”, a declarat Elisabeta Bekessy, di-
rector al Agenției pentru Protecția
Mediului.  

Pe lângă partea
economică, proiectul are şi o
puternică latură socială. La aceste
ateliere vor putea învăța o meserie
tinerii care ies din sistemul de
protecție al statului. De multe ori,
copiii crescuți în centrele de plasa-
ment ies la 18 ani de sub tutela stat-
ului, dar nu au nicio calificare şi
niciun loc de muncă. Proiectul vine
chiar în sprijinul acestora. “Dorim
să îi luăm pe aceştia sub aripa
noastră. Aici ei vor putea învăța o

meserie şi, de ce nu, cu sprijinul
agenților economici poate chiar să
îşi găsească un loc de muncă”, a mai
precizat directorul instituției.

Cum activitatea depusă în
cadrul atelierelor va genera deşeuri,
conducerea Agenției pentru
Protecția Mediului gândeşte pentru
viitor, iar directorul este interesat să
găsească soluții pentru a gestiona
problema resturilor industriale care
vor apărea odată deschisă activitatea
de instrucție. “Problema gestionării
deşeurilor este una tot mai acută nu
doar la noi, ci în toată Europa. Dar
nu trebuie să ne gândim doar la ce
facem cu ele odată ce sunt produce,
trebuie să fim proactivi şi să ne
punem problema cum să
minimizăm cantitatea de deşeuri
produse de activitățile industriale.
Aici s-ar putea să găsim un sprijin în

experții din țările străine unde
educația ecologică şi protecția
mediului este mai avansată. Am
avea nevoie de această expertiză
pentru a opri generarea de deşeuri
la sursă”, a declarat Elisabeta
Bekessy.

Proiectul reabilitării clădirii
fostului „Cinematograf Popular” se
apropie de final. Grație eforturilor
făcute, imobilul va păstra o parte
din istoria care l-a consacrat drept o
clădire simbol a municipiului.
Înainte să devină cinematograf, sală
de jocuri de noroc, iar apoi să cadă
în desuetudine, imobilul găzduia
baluri ale Asociației Meşteşugarilor.
Pe tavanul sălii mării se pot vedea şi
acum, restaurate, blazoanele
breslelor de meşteşugari, cei care au
contribuit la ridicarea clădirii la în-
ceputul anilor 1900. 

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:
Vâltorii, Victoriei, Tineretului, Pietrosului, Luna, Livezilor,

Pădurii, Tur 2 şi Turului
Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru 

disconfortul cauzat populaţiei.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

compania OMS
România SRl

INTEGRARE. Tinerii din sistemul de protecţie socială
vor avea o nouă şansă

SIlVIA SpAncIu

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel
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8 40 %  şanse de precipitaţii

Maxima: 14°C         Minima: 7°C

Umiditate: 91%
a a

a

EURO 4,4172

USD 3,9073

100 Forinţi 1,4119

Mama care în urmă cu
circa trei săptămâni în urmă şi-a
abandonat tripleţii la maternitatea
din Drobeta Turnu Severin, ar fi
trăit, o bună bucată de timp, şi în ju-
deţul Satu Mare. Potrivit unor in-
formaţii Janeta Benete ar fi trăit, în
urmă cu circa 10 ani, la o stână din
Poiana Codrului cu un cioban, şi nu
este exclus ca primul copil al ei să fie
conceput aici. 

În momentul când acest

caz a fost mediatizat la televiziunile
naţionale, femeia a fost recunoscută
de mai mulţi cetăţeni din Poiana
Codrului şi din împrejurimi. Janeta
Benete are în total 10 copii, pe ulti-
mii trei, tripleţi, lăsându-i la mater-
nitatea din Drobeta Turnu Severin.
Aceasta este acuzată, alături de ac-
tualul ei concubin, că-şi vinde copii,
dar nu a putut fi probat, cel puţin
deocamdată, acest lucru. 

Florin Dura

Femeia care şi-a abandonat tripleţii
în spital a trăit şi la Satu Mare

I-a tăiat faţa
prietenului 
său cu drujba

Miercuri, în jurul orelor
10.22,  poliţiştii Secţiei Rurale Satu
Mare au fost sesizaţi prin  Serviciul
Apeluri de Urgenţă 112, de către un
bărbat din Pelişor, despre faptul că
o persoană a fost tăiată cu drujba în
zona feţei.  Poliţiştii deplasaţi la faţa
locului  au constatat  faptul că  nu-
mitul I.Istvan, de 51 ani, din Pelişor,
în timp ce tăia cu drujbă material
lemnos, l-a rănit  în zona capului,
fără voie, pe numitul V. Miklos, care
fiind sub influenţa băuturilor alcoo-
lice,  a intervenit pentru a arunca o
bucată de lemn tăiat, în raza de ac-
tivitate a bărbatului care tăia lemne.
Persoana vătămată a fost transpor-
tata la Spitalul Judeţean Satu Mare,
unde i-au fost acordate îngrijiri me-
dicale de specialitate. În cauză s-a
întocmit dosar penal şi se fac cerce-
tări sub aspectul săvârşirii infracţiu-
nii de vătămare corporală din culpă. 

Robert Marcus

Trei preoţi din Episcopia
Ortodoxă Română a Maramureşului
şi Sătmarului au fost suspendaţi de la
slujire, după ce au fost arestaţi în Gre-
cia, fiind acuzaţi că ar fi furat mâna
Sfântului Haralambie de la o mănăs-
tire. Conform unor surse, aceştia ar fi
Marius Borhidan (Spitalul Orăşenesc
Negreşti-Oaş), Emanuel Oros (paro-
hia Mesteacăn) şi Daniel Popa (Ali-
ceni). “Cei trei preoţi cercetaţi de
autorităţile elene, care fac parte din
Episcopia Ortodoxă Română a Ma-
ramureşului şi Sătmarului, au fost sus-

pendaţi din slujirea preoţească până
la finalizarea anchetei şi lămurirea si-
tuaţiei. La revenirea în ţară, situaţia
celor trei preoţi va fi cercetată de au-
torităţile bisericeşti competente”, a
arătat Patriarhia Română. Aflându-se
într-un pelerinaj, alături de alte 40 de
persoane, presupuşii autori, împreună
cu o a patra persoană ar fi sustras
mâna Sfântului Haralambie de la Mă-
năstirea Mega Spileo, fiind prinşi în
timp record şi trimişi în judecată
după numai 48 de ore de autorităţile
elene. 

Trei preoţi sătmăreni, suspendaţi
de Episcopie
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