
Manifestări ample, dar sobre
de Ziua Naţională la Satu Mare
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Viaţa la sat s-a desfăşurat
de sute de ani după un algoritm bine
stabilit. Casa se construia într-un loc
anume, grajdul la fel, iar dejecţiile se
depozitau în spatele grajdului. Dar
această tradiţie a fost dată peste cap
după ce în mediul rural au început
să apară orăşenii. Supăraţi din cauza
mirosurilor provocate de animale,
aceştia au început să le facă tot felul
de plângeri sătenilor, care sunt acum
obligaţi să respecte prevederi legale
destul de stricte. Sătenii se plâng de

faptul că respectarea acestor legi im-
plică nişte costuri pe care puţini şi le
permit, în lipsa unor locuri de
muncă. Nu de alta, dar mai toţi îşi
câştigă existenţa prin valorificarea
produselor animale. 

Aurica Topan este un mic
fermier din satul Amaţi, comuna
Păuleşti. De fapt, este una dintre
miile de persoane care trăiesc din
creşterea animalelor. Femeia creşte
animale de când se ştie.  
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Consiliul Judeţean a împărţit 
4,11 milioane lei primăriilor
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Tincuţa Fernea are
nevoie de votul
sătmărenilor la

Vocea României

Comisia juridică a
Camerei Deputaţilor a dat, marţi,
raport favorabil unui proiect de lege
care permite unei persoane care s-a
împrumutat la bancă şi nu mai poate
plăti datoria să treacă în proprietatea
băncii imobilul ipotecat, banca
nemaiputându-se îndrepta către alte
bunuri sau venituri. Proiectul a fost
iniţiat de deputatul PNL Daniel
Zamfir, fiind semnat de alţi aproape
140 de parlamentari PNL, PSD,
UDMR, ALDE şi ai minorităţilor.
Potrivit proiectului de lege,
debitorul va ceda toate bunurile
ipotecate în favoarea creditorului, în
situaţia în care executarea
obligaţiilor asumate prin contractul
de credit a fost garantată cu două sau
mai multe bunuri. Debitorul trebuie
să transmită creditorului prin
intermediul unui executor
judecătoresc, al unui notar public
sau al unui avocat o notificare
creditorului în care anunţă decizia

de transmitere a dreptului de
proprietate asupra bunului sau
bunurilor ipotecate. Toate costurile
notariale şi ale executorului
judecătoresc sau avocatului, după
caz, vor fi suportate de debitor.
După comunicarea deciziei de către
debitor, creditorul nu mai poate
urmări codebitori sau garanţii
personali sau ipotecari pentru
stingerea creditului.

Proiectul privind stingerea creditelor
prin cedarea bunului ipotecat, aprobat 

Intrare liberă pentru suporteri!
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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
Miercuri, 25 noiembrie 2015

ziua 329 a anului

Sunt două moduri de a răspândi
lumina - să fii flacăra sau oglinda
care o reflectă. 

(edith Wharton)

Soarele răsare la 7 şi 48 minute,
apune la 16 şi 44 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - † Sf. M. Mc. Ecaterina;
Sf. M. Mc. Mercurie (odovania
Praznicului intrării în Biserică a
Maicii Domnului) (Dezlegare la
ulei şi vin)
romano – catolic - Sf. Ecaterina
din Alexandria, fc. m. 
Greco – catolic - Sf. m. Ecaterina
din Sinai; Sf. m. Mercurie.

1715 - Începutul domniilor
fanariote în Țara Românească
prin instaurarea la domnie a lui
Nicolae Mavrocordat.

l OPINIE DE GAZETAR

flOriN DUra

Nici nu a fost pusă în apli-
care, dar decizia conducerii
Primăriei Satu Mare de a închide

zona Centrului Vechi pentru trafi-
cul rutier naşte deja o serie de opinii
pro sau contra. Din capul locului tre-
buie precizat că această decizie a fost
luată după ce, în prealabil, a fost
făcută o consultare publică a
sătmărenilor, marea majoritate a
celor chestionaţi exprimându-şi
dorinţa ca zona să fie închisă pe pe-
rioada sărbătorilor de iarnă. 

Înainte de a intra în focul
dezbaterilor, trebuie amintit faptul
că în urmă cu ceva ani şi fosta con-
ducere a Primăriei Satu Mare a avut,
la un moment dat, intenţia de a
închide zona pentru traficul rutier,
şi asta tot la insistenţele sătmărenilor.
Mai mult decât atât, atunci era vorba
despre închiderea definitivă a acelei
zone, nu doar pe perioada
sărbătorilor de iarnă.

Revenind la decizia de
acum a Primăriei, trebuie spus faptul
că, în locul traficului rutier, pe artera

din jurul Parcului Libertăţii, va fi
amenajat un adevărat Târg de
Crăciun. Demn de remarcat este şi
faptul că va fi interzis traficul rutier
doar în zona Corso şi Semicorso. În
rest, traficul rutier va fi permis.

Ca orice decizie care
necesită şi o schimbare radicală, şi
închiderea Centrului Vechi a născut
o serie de controverse. o parte dintre
sătmăreni spun că în zonă sunt o
sumedenie de locuri de parcare şi că,
odată închis Centrul Vechi, zona
adiacentă va fi blocată. Primăria s-a
gândit şi la un astfel de lucru, astfel
că în această perioadă va fi amenajată
o parcare de 400 de locuri în imedi-
ata vecinătate a Parcului Central.
Alţi sătmăreni au propus să fie închis
Centrul Nou. În Centrul Nou, însă,
nu se circulă cu autoturismele, iar
Bulevardul Transilvaniei ar fi fost în-
chis pe degeaba pentru că nu are
acelaşi farmec ca Centrul Vechi. 

Trecând peste toate astea,
trebuie spus şi faptul că aproape
orice reşedinţă de judeţ din ţară, dar
nu numai, are o arteră pietonală. De
ce nu ar avea şi Satu Mare una?
Cum decizia de a închide Centrul
Vechi pentru traficul rutier este una
pe termen scurt, doar pe perioada
sărbătorilor de iarnă, considerăm că
nu este chiar un capăt de ţară. 

Fiecare cetăţean al Sătma-
rului are dreptul să-şi spună punctul
de vedere şi nu trebuie să fie toţi de
acord cu deciziile luate de condu-
cere. Dar trebuie luat în considerare
dorinţa majorităţii sătmărenilor
care au spus clar că-şi doresc acest
lucru. Dacă e să mă întrebaţi pe
mine, eu aş fi de acord să fie închisă
această zonă pentru traficul rutier
definitiv. Mă întreb unde şi-ar etala
şmecheraşii hergheliile de cai putere
de sub capotele maşinilor dacă ar fi
decis acest lucru?

Pro sau contra închiderii Centrului Vechi

recoMANDărI  NorD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

Mircea Deac la
Da’Neatza
Directorul Şcolii de Arte din Satu
Mare, Mircea Deac, vine miercuri
pe canapeaua DA’Neatza. Ne va
vorbi despre marcarea celor 110
ani de învăţământ artistic, dar şi
despre trupa în care cântă, xxL.
Dăm şi un premiu pentru dragii
noştri telespectatori, un abona-
ment de zece şedinţe de la La
Salina. De la 8.00 la 9.00 Daniel
Chiorean vă aşteaptă cu o oră de
bună dispoziţie şi lucruri intere-
sante în direct la Nord Vest TV.

Ora aDeVĂrUlUi
Ediţia de astăzi, de la ora 18:00, îi
este rezervată prefectului
judeţului. Victor Constantinovici
vă invită și pe dumneavoastră
alături de invitatul său, Eugeniu
Avram, pentru a parcurge o nouă
ediţie de inscrieri la campania
„Lista Moşului” şi discuţii admin-
istrative legate de judeţul Satu
Mare.

ŞeDiNŢa cONSiliUlUi
lOcal NeGreŞti OaŞ
ordinea de zi a şedinţei or-
dinare a Consiliului Local
Negreşti oaş din data de
23.11.2015 se va transmite
astăzi, de la ora 19:00, pe
NoRD VEST TV. o şedinţă de
interes public cu aprobări de
proiecte şi dezbateri la nivel de
consiliu.

ViaŢa la ŢarĂ, De la Ora
20.45 Pe NOrD VeSt tV
APIA ÎN ATENŢIA FER-
MIERILoR
GHEoRGHE MIHALCA -
director executiv al APIA Satu
Mare-ne va oferi în această
emisiune informaţii de ultimă
oră referitoare la : ajutoarele de
stat pentru culturile calami-
tate, plata avansului pentru
cererile pe suprafaţă şi
modificările legislative suger-
ate de fermieri. Realizator:
Dumitru Ţimerman.

www.gazetanord-vest.ro
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Orăşenii schimbă modul de viaţă la ţară
8După ce s-au mutat în mediul rural, foştii orăşenii le fac plângeri pe bandă rulantă sătenilor care cresc animale,
împingându-i spre sărăcie

Viaţa la sat s-a desfăşurat de
sute de ani după un algo-
ritm bine stabilit. Casa se

construia într-un loc anume, graj-
dul la fel, iar dejecţiile se depozitau
în spatele grajdului. Dar această
tradiţie a fost dată peste cap după
ce în mediul rural au început să
apară orăşenii. Supăraţi din cauza
mirosurilor provocate de animale,
aceştia au început să le facă tot felul
de plângeri sătenilor, care sunt
acum obligaţi să respecte prevederi
legale destul de stricte. Sătenii se
plâng de faptul că respectarea aces-
tor legi implică nişte costuri pe
care puţini şi le permit, în lipsa
unor locuri de muncă. Nu de alta,
dar mai toţi îşi câştigă existenţa
prin valorificarea produselor ani-
male. 

Caz concret
Aurica Topan este un mic

fermier din satul Amaţi, comuna
Păuleşti. De fapt, este una dintre
miile de persoane care trăiesc din
creşterea animalelor. Femeia creşte
animale de când se ştie. La fel au
făcut şi părinţii, bunicii şi străbunicii
săi. Asta până când un orăşean s-a
mutat lângă casa femeii. Aurica
Topan susţine că vecinul său şi-a
făcut casă în spatele terenului, în
apropierea locului în care îşi depozi-
tează dejecţiile de zeci de ani. Adică,
în spatele grajdului. Doar că acum
vecinul i-a făcut plângere peste plân-
gere la toate instituţiile abilitate ale
statului, iar femeia s-a trezit cu
amenzi peste amenzi. 

Şi asta pentru că legea îi dă
dreptate noului vecin, venit din me-
diul urban. Aşa că femeia nu are în-
cotro decât să îşi limiteze efectivul
de animale, adică să îl reducă drastic.
În cazul său, asta înseamnă cam
două treimi din numărul de ani-
male. Mai mult, trebuie să îşi regân-

dească modul în care îşi depozitează
dejecţiile. 

Doar că acest lucru în-
seamnă diminuarea semnificativă a
veniturilor, din cauza reducerii şep-
telului. Iar în lipsă de bani nu se
poate conforma cerinţelor legale.
Aşadar, un singur lucru este sigur:
falimentul.  

Primăria sare în 
ajutorul sătenilor

Reprezentanţii Primăriei
Păuleşti sar în apărarea crescătorilor
de animale, susţinând că nu este co-

rect să modifici stilul de viaţă al oa-
menilor şi, implicit, să afectezi sur-
sele lor de venit. “Problema în cazul
doamnei Aurica Topan este că are
un vecin mai neînţelegător. Alţii nu
au probleme de acest gen. În Amaţi se
cresc animale în curte de când e
lumea. Aşa e la noi şi nu este normal
ca oamenii să fie nevoiţi să îşi schimbe
stilul de viaţă la ei acasă”, a declarat un
reprezentant al Primăriei Păuleşti. 

Prefectura cere 
respectarea legii

Reprezentanţii Instituţiei

Prefectului îi cer femeii să se confor-
meze solicitărilor legale în domeniu.
Ceea ce înseamnă reducerea efectivu-
lui de animale, respectiv regândirea
modului de a depozita dejecţiile ani-
malelor. De altfel, instituţiile de con-
trol ale statului au aplicat în mod
repetat în ultimii ani atât avertis-
mente cât şi amenzi. Din nefericire, în
cazul Auricăi Topan şi a altor mii de
mici crescători de animale acest lucru
este sinonim cu falimentul. 

Ce spune legea
Aurica Topan îşi acuză

vecinul că şi-a construit casa de
locuit în proximitatea grajdului,
deşi ar fi putut să respecte tradiţia
zonei şi să îşi ridice imobilul mai
în faţă. De altfel, potrivit
Ordinului nr. 119/2014 pentru
aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul
de viaţă al populaţiei, la Capitolul
I - Norme de igienă referitoare la
zonele de locuit, articolul 2, ali-
niatul 1 prevede că “amplasarea
clădirilor destinate locuinţelor

trebuie să se facă în zone sigure,
pe terenuri salubre”. 

Dacă tradiţia zonei îi dă
oarecum dreptate femeii, legisla-
ţia în vigoare - în mare parte - îi
dă dreptate noului său vecin. Ace-
laşi Ordin prevede la articolul 4
că sunt necesare “platforme
destinate pentru depozitarea
recipientelor de colectare
selectivă a deşeurilor menajere,
care vor fi amenajate la distanţă de
minimum 10 metri de ferestrele
locuinţelor, vor fi împrejmuite,
impermeabilizate, cu asigurarea
unei pante de scurgere şi vor fi
prevazute cu sistem de spălare şi
sifon de scurgere racordat la
canalizare”. 

De asemenea, la articolul
11 se stipulează că “distanţele
minime de protecţie sanitară între
teritoriile protejate şi o serie de
unităţi care produc disconfort şi
riscuri asupra sănătăţii populaţiei”
trebuie să fie la 50 de metri în
cazul în care sunt crescute în zonă
mai mult de şase animale mari.

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

În  fiecare    Luni  a săptămânii, între orele   9:30
– 17:30, la Cabinet Dr. COICA  va  consulta:

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
- Dermatologie
- Venerologie
- Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cutanate
- Dermatoscopie
- Peelinguri  chimice
- Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiperpig-
mentate
- Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ridu-
rilor  şi al  transpiraţiei excesive
- Injectări  cu acid  hialuronic (riduri, buze, po-
meţi, cearcăne)
Programări la telefon:  0755.12.99.25
___________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de 05.12.2015  va
consulta 

Col. Dr. Scridon  Gheorghe 
Medic  Primar  Cardiologie  şi  Boli Interne 
Programări  la tel: 0732.116.827
___________________________________
La cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

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

Dr. Vinkler Loredana

Medic Specialist Cardiologie 
Programări: 0745.138.342
___________________________________
La  cabinet Dr.Coica în fiecare zi de la ora
09:30-15:30  va consulta

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

Programări: 0732.11.68.23
___________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Luni şi
Miercuri  ,între orele 15:00-18:00, va consulta

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat Nutriţie 

şi Boli Metabolice

-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, suprapon-
dere, subpondere, meniu personalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , diabet
gestaţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipidemii, hi-
peruricemii/guta
-determinarea glicemiei

Programări la telefon:  0741.135.808  intre orele
12:00-15:00
___________________________________
La cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Bagi  Erzsebet 
Medic specialist  Pediatru 

Luni-Marţi-Vineri  între orele: 14:30-18:30
Miercuri-Joi  între orele:   9:00-13:30
___________________________________
La  cabinet Dr. Coica  va consulta 

Dr.Langhaus Eugen 
Medic Pediatru

Luni-Marţi-Vineri   între orele:  9:00-12:00
Miercuri-Joi  între orele: 15:00-18:00
___________________________________
La cabinet Dr.Coica va consulta în fiecare  Marţi
si Joi de la ora 15:30

Dr. Bontya Adriana
Medic Specialist Radiolog 

Programări la telefon: 0742.20.09.92
___________________________________
La Cabinet Dr.Coica  va consulta  

Dr.Caprar  Marius  
Medic Primar  Reabilitare medicala 

-FIZIOTERAPIE
Oferă consultaţii :
Plan terapeutic de recuperare care cuprinde:
- Electroterapie (terapia durerii) antialgică, mio-
relaxantă, antiinflamatorie.
- Masaj  terapeutic.
- Gimnastică medicală pentru afecţiuni neuro-
logice, post traumatice şi reumatologice la adulţi
si copii.
- Tratamente injectabile cu medicaţie antiinfla-
matorie, antialgica .
- Puncţii şi infiltraţii – perii şi intraarticulări.
Persoanele cu handicap şi pensionarii cu pensie
sub 1000 de lei beneficiază de reducere.
Programări la telefon:0261-766390 :tel.0261-
779999 
Consultaţia: 70 lei
Se va comunica telefonic de catre personal data
cand vine la consultatii
___________________________________
La cabinet  Dr. Coica va consulta 

Psiholog  Logoped REBIC RALUCA
Programari : tel.0745.85.93.77

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

REALITATE. Tot mai mulţi crescători de animale trebuie să îşi schimbe modul de viaţă
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Manifestări ample, dar sobre de Ziua Naţională
la Satu Mare
8În acest an, organizatorii au redus festivismul şi au anulat focurile de artificii, păstrând cântecele patriotice şi colindele

În organizarea Prefecturii, a
Consiliului Judeţean şi
Primăriei Satu Mare, de 1 De-

cembrie, Ziua Naţională a
României, în judeţ vor fi organi-
zate o amplă serie de evenimente
dedicate acestei sărbători
naţionale. Organizatorii au
susţinut ieri, în cadrul unei
conferinţe de presă, că, în acest an,
1 Decembrie va fi sărbătorit mai
sobru, fiind eliminate focurile de
artificii şi festivismul excesiv. De
asemenea, toţi sătmărenii au fost
invitaţi să participe la aceste eveni-
mente. 

Hruşcă, în concert la
Satu Mare de Ziua
Naţională

În prima parte a întâlnirii
cu presa, prefectul Eugeniu Avram a
prezentat programul elaborat pen-
tru sătmăreni de Ziua Naţională a
României. Manifestările vor începe
la ora 10.00, cu expoziția
„Sătmărenii și 1 Decembrie 1918”,
organizată la Centrul Cultural „G.
M. Zamfirescu”, iar apoi la 11.30 se
vor depune jerbe de flori la busturile
lui Avram Iancu, Mihai Viteazu, I.
C. Brătianu, Corneliu Coposu și
Iuliu Maniu. De la ora 13.00 va avea
loc ceremonialul militar, oficiere de
slujbă religioasă şi depuneri de
coroane la statuia Dr. Vasile Lucaciu. 

O oră mai târziu, la Monu-
mentul Ostașului Român, Corul
Bărbătesc din Finteușul Mare va
susţine un recital de muzică
patriotică urmat de o paradă militară
cu tehnică din dotarea unităților

MApN și MAI. De la ora 15.00, la
Muzeul Judeţean, va avea loc
lansarea cărţii „Eroii Neamului” la al
XXV-lea pas”.

Tot de la ora 15.00, pe Pla-
toul din Piaţa 25 Octombrie va avea
loc un program artistic prezentat  de
interpreți de muzică populară, folk
și colinde din judeţul Satu Mare.
Surpriza zilei de 1 Decembrie este
Ștefan Hrușcă, îndrăgitul interpret
care va susține un recital de colinde,
cu începere de la ora 17.00, în
aceeaşi locaţie. 

La ora 18.00 va avea loc o re-
tragere cu torțe, pornind din Centrul
Nou, asigurată de soldații din cadrul
Garnizoanei Satu Mare, urmată de
aprinderea iluminatului public orna-
mental de sărbători, care se va
desfăşura în Piaţa Libertăţii, vizavi de
Hotelul Dacia. De la ora 18.00, la Fi-
larmonica “Dinu Lipatti” se va
desfăşura un concert simfonic festiv
dedicat Zilei Naţionale a României.

Program decent
Potrivit celor declarate de

oficialitățile prezente la conferința
de presă, în acest an programul este
unul decent, fără foc de artificii, din
cauza tragediilor întâmplate în ul-
tima perioadă, atât în țară cât și în
străinătate. “Ziua de 1 Decembrie,
Ziua Naţională a României, este ziua
tuturor românilor când noi românii,
şi sătmărenii, ne adunăm cu mândrie
sub drapelul tricolor, chiar dacă anul
acesta, din cauza tragediilor petre-
cute la Bucureşti şi paris, am încercat
să reducem festivismul. Dar am
păstrat cântecele patriotice, să fim

mândri că suntem români. Aceste
dezastre nu trebuie să ne împiedice
să simţim că suntem români. În acest
an nu vor mai fi focuri de artificii din
respect pentru victimele de la clubul
Colectiv”, a spus preşedintele Ştef.

La rândul său, primarul
Dorel Coica a firmat “că 1 Decem-
brie este Ziua Naţională a României
şi trebuie să o sărbătorim” şi a trecut
în revistă manifestările organizate de
Primăria Satu Mare. Prefectul Euge-
niu Avram a arătat că “ne dorim o
manifestare amplă, dar decentă”. 
Atât prefectul Eugeniu Avram, cât şi
preşedintele CJ, Adrian Ştef, şi pri-
marul Dorel Coica i-au îndemnat pe
sătmăreni să participe la aceste
evenimente organizate de 1 Decem-
brie.

CJ distribuie 2.500 
de drapele

În perioada rămasă până de
Ziua Naţională a României, Consiliul
Judeţean Satu Mare va distribui, în-
cepând de azi, 2.500 de drapele tricol-
ore pe care sătmărenii să le arboreze
de Ziua Naţională a României.

Preşedintele Consiliului
Judeţean, Adrian Ştef, a afirmat ieri,
în cadrul unei conferinţe de presă, că
aceste drapele vor putea fi luate de la
sediul Consiliului Judeţean.  “Singura
condiţie este ca aceste drapele să fie
arborate, dacă se poate pe un suport,
dacă nu, cel puţin în geam sau pe bal-
con. Vreau să avem multe drapele
arborate de 1 Decembrie. Ne dorim
ca drapelul să fie arborat atât pe case
cât şi în sufletele sătmărenilor”, a spus
Ştef. 
De asemenea, preşedintele CJ a afir-
mat că îşi doreşte ca sătmărenii să par-
ticipe în număr mare la aceste
manifestări. 

FLORIN DURA

MANIFESTĂRI. Organizatorii spun că îşi doresc ca Ziua Naţională din acest an să fie sărbătorită mai sobru

În urma unei vizite de
lucru, luni, 23 noiembrie, prefectul
dr. Eugeniu Avram a răspuns la o
veche invitaţie a colonelului (r)
Vasile Rus de a vizita Muzeul
Comemorativ din localitatea
Roşiori, comuna Valea Vinului.  Din
dorinţa de a păstra istoria vie, de- a
lungul anilor colonelul (r) Vasile
Rus a strâns în muzeul său opere lit-
erare, culturale, istorice, publicaţii
mass-media, obiecte de o
însemnătate deosebită. Casa în care
se află acest muzeu a fost sediul Co-
mandamentului Militar Român al
Şantierului de Fortificaţii în pe-
rioada 1939-1940. Militar de profe-
sie, Vasile Rus i-a prezentat
prefectului muzeul, explicându-i în
parte înscrisurile şi obiectele
colecţiei sale si totodată a evocat
momente semnificative din istoria
armatei române. 

Cu funcţii mari de
răspundere, la nivelul centrului din
Cluj, a coordonat garnizoanele ce-i
aparţineau, făcând chiar şi educaţie
cu soldaţii, despre care vorbeşte atât
de frumos. De fapt, are un sentiment
de adânc respect pentru soldatul
român, pe care l-a cunoscut atât de

bine, la pregătirea militară, la luptă,
la forme de educaţie şi
autocunoaştere. De-a lungul vieţii,
pe lângă cariera militară, Vasile Rus
s-a evidenţiat ca un adevărat patriot
publicând mai multe volume în care
vorbeşte cu mult drag de patria
română. 

De altfel, Vasile Rus se
consideră “cetăţeanul obişnuit, sim-
plu şi modest al României”. Prefec-
tul dr. Eugeniu Avram s-a arătat

impresionat de munca depusă de- a
lungul anilor de colonelul (r) Vasile
Rus în a ridica acest muzeu, de
colecţia sa deosebită, menţionând că
acestă locaţie reprezintă un punct
marcant pe harta culturii şi istoriei
judeţului nostru. “Le recomand cu
căldură tuturor românilor să viziteze
acest muzeu, care se remarcă prin
originalitatea sa”, a conchis prefectul
Avram.

Ciprian Bâtea

Prefectul Avram a vizitat Muzeul Comemorativ din
localitatea Roşiori

Casei Judeţene de Pensii
(CJP) Satu Mare i-au fost alocate
un număr de 123 de bilete de
tratament, în baza criteriilor apro-
bate de Casa Naţională de Pensii
Publice şi 75 de bilete de trata-
ment suplimentare pentru ultima
serie din acest an (seria 19). Seju-
rul începe în perioada 1-4 decem-
brie 2015.

Staţiunile în care CJP are
repartizate bilete de tratament
sunt: 1 Mai, Bizuşa, Buziaş,
Căciulata, Covasna, Băile Felix,
Geoagiu Băi, Moneasa, Sovata,
Tuşnad și Stâna de Vale. Totodată,
în data de 26 noiembrie vor fi la
liber biletele nevalorificate de pe
alocare şi suplimentele.

Florin Dura

Municipiul Carei va fi
frumos împodobit de sărbătorile
de iarnă. Iluminatul ornamental
va funcţiona în centrul municip-
iului, la fel ca şi în anii
precedenţi. Însă în acest an vor fi
instalate mai multe salbe de
beculeţe pe arborii tuia din zona
Monumentului Ostaşului
Român. Iluminatul ornamental
va fi pornit în data de 1 Decem-
brie, de Ziua Naţională a
României, ne-a declarat primarul
municipiului Carei, Eugen Ko-
vacs. De asemenea, pe platoul din
faţa Monumentului Ostaşului

Român va fi amplasat un brad
uriaş de Moş Crăciun. Acesta va
fi instalat după sărbătorirea Zilei
Naţionale, pentru a nu încurca
desfăşurarea manifestărilor.

Ziua Naţională a
României va fi sărbătorită marţea
viitoare. Festivităţile se vor
desfăşura începând cu ora 10.00,
la Monumentul Ostaşului
Român. Începând cu 10.35, va fi
organizat un scurt program cul-
tural-artistic şi la bustul Regelui
Ferdinand, situat în apropierea
monumentului.

Szasz Lorand

O nouă serie de bilete de tratament
la Casa de Pensii Satu Mare

Iluminatul ornamental din Carei va fi
pornit de Ziua Naţională a României
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Consiliul Judeţean a împărţit 4,11 milioane
lei primăriilor
8Guvernul a suplimentat cu 11,9 milioane lei banii pentru întreţinerea drumurilor judeţene 

Şedinţa de ieri a Consiliului
Judeţean a decurs în mod ex-
trem de operativ. Au fost

aprobate rectificarea bugetului ge-
neral consolidat al judeţului, repar-
tizarea sumei de 4,11 milioane lei
primăriilor din judeţul nostru, re-
gulamentul de alocare şi justificare
a fondurilor alocate unităţilor de
cult. De asemenea, a fost aprobat
un proiect de hotărâre privind an-
gajarea în vederea susţinerii finan-
ţării unor drumuri judeţene, prin
intermediul unui proiect depus în
cadrul noului POR 2015-2020.

Aproape 12 milioane
lei pentru drumuri

La primul punct, con-
silierii judeţeni au aprobat rectifi-
carea bugetului general consolidat
al judeţului Satu Mare pe anul în
curs. Bugetul a fost suplimentat cu
suma de 11,9 milioane lei alocată
de Guvern pentru întreţinerea dru-
murilor judeţene, cu suma de 4,11
milioane lei pentru echilibrarea
bugetelor primăriilor, respectiv
suma de 4,3 milioane lei pentru
bugetul propriu al Consiliului
Judeţean. De asemenea, în buget a
fost inclusă suma de 4 milioane lei,
reprezentând contravaloarea
lucrărilor ce vor fi realizate şi de-
contate în acest an din lista de
investiţii prin PNDL, a căror val-
oare totală este de 160 milioane lei.
Potrivit preşedintelui Adrian Ştef
vor fi depuse situaţii de lucrări la
două drumuri judeţene, la reabil-
itarea Şcolii gimnaziale nr.13 şi la
Luna Şes. De asemenea, au fost
alocate sume suplimentare pentru
instituţiile subordonate Consiliu-
lui Judeţean.

Bani pentru echilibra-
rea bugetelor locale

Tot ieri, Consiliul Judeţean
a repartizat primăriilor 4,11 mil-
ioane lei din sume defalcate din
TVA, alocate de Guvernul
României în urma rectificării buge-
tului de stat. Au fost repartizate
următoarele sume: Acâş - 30.000 lei,
Agriş - 30.000 lei, Andrid - 30.000
lei,Apa - 30.000 lei,Batarci - 30.000
lei,Beltiug - 30.000 lei, Berveni -
30.000 lei,Bixad - 30.000 lei,Bârsău
- 30.000 lei, Bogdand - 36.000 lei,
Botiz - 30.000 lei, Călineşti oaş -
30.000 lei, Cămârzana - 30.000 lei,

Cămin - 30.000 lei,Căpleni - 30.000
lei, Căuaş - 36.000 lei, Cehal -
55.000 lei, Certeze - 30.000 lei,
Ciumeşti - 30.000 lei, Craidorolţ -
30.000 lei, Crucişor  - 48.000 lei,
Culciu - 30.000 lei,Doba - 32.000
lei, Dorolţ - 30.000 lei, Foieni -
30.000 lei,Gherţa Mică  - 125.000
lei, Halmeu - 30.000 lei, Hodod -
30.000 lei, Homoroade - 30.000 lei,
Lazuri - 30.000 lei, Micula - 30.000
lei, Medieşu Aurit - 123.000 lei,
Moftin - 30.000 lei, Odoreu -
30.000 lei, Oraşu Nou - 30.000 lei,
Păuleşti - 60.000 lei, Petreşti -
30.000 lei, Pir - 30.000 lei, Pişcolt -
30.000 lei, Pomi - 30.000 lei,

Porumbeşti - 30.000 lei, Racşa -
30.000 lei, Sanislău - 30.000 lei,
Santău - 30.000 lei, Săcăşeni -
30.000 lei, Săuca - 30.000 lei, So-
cond - 30.000 lei, Supur  - 280.000
lei, Tarna Mare - 30.000 lei,
Terebeşti - 506.000 lei, Tiream -
30.000 lei, Târşolţ - 36.000 lei,
Turţ - 30.000 lei, Turulung -
30.000 lei, Urziceni - 30.000 lei,
Valea Vinului - 30.000 lei, Vama -
30.000 lei, Vetiş - 30.000 lei şi Viile
Satu Mare - 30.000 lei. Au mai fost
repartizaţi 640.000 lei municipiu-
lui Carei, câte 30.000 lei oraşelor
Ardud, Livada şi 190.000 lei
oraşului Negreşti Oaş.

Regulament pentru
fondurile alocate 
cultelor

Consilierii judeţeni au mai
aprobat regulamentul de alocare şi jus-
tificare a fondurilor alocate unităţilor
de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România. Pentru
acest an, cererile de finanţare se pot de-
pune până în data de 8 decembrie. Pre-
şedintele Ştef a arătat că se doreşte
repartizarea a două milioane de lei cul-
telor şi a circa 500.000 lei către echi-
pele din fotbalul judeţean. Consiliul
Judeţean a solicitat un punct de vedere
Ministerului Tineretului şi Sporturi-
lor în privinţa modului prin care se pot
aloca aceşti bani. De asemenea, a fost
aprobată predarea terenului situat pe
strada Tudor Vladimirescu nr.7 din
municipiul Satu Mare către ANL în
vederea construirii de locuinţe pentru
tinerii specialişti din domeniul sănătă-
ţii. Consilierii au mai aprobat docu-
mentaţia şi angajarea în vederea
susţinerii finanţării lucrărilor de mo-
dernizare a drumurilor judeţene DJ
193 Satu Mare- Borleşti- limita de
judeţ Maramureş, km 1+300 -
41+300 - DJ 108R din DN19A
Beltiug - Beltiug Băi - Dobra- Hurezu
Mare - DJ 108P - DJ 196 Corund-
Bogdand- Hodod- limită cu judeţul
Sălaj. Proiectul urmează să fie depus
pe noul POR. Preşedintele Ştef a
anunţat că va fi organizată licitaţia în-
ainte de semnarea contractului de fi-
nanţare, care ar putea avea loc în
toamna anului viitor, pentru a câştiga
timp, la fel cum s-a procedat şi cu lu-
crările de la Aeroport. La punctul Di-
verse, preşedintele Adrian Ştef a
prezentat programul manifestărilor
de Ziua Naţională a României. “Am
vrut să reducem festivismul din
cauza dezastrelor din ţară şi din
lumea întreagă”, a adăugat Ştef.

SZASZ LORAND

INIŢIATIVĂ. Consiliul Judeţean vrea să sprijine cultele religioase cu 2 milioane lei

Poliţia Română
desfăşoară, începând cu data de
20 noiembrie, acţiunea naţională
pentru verificarea legalităţii
desfăşurării operaţiunilor cu
articole pirotehnice, de către
persoanele fizice şi juridice, în
perioada Sărbătorilor de iarnă
2015/2016. Asemenea acţiuni se
desfăşoară şi la Satu Mare, fiind
angrenaţi atât poliţişti specializaţi
în arme, explozivi şi substanţe
periculoase, cât şi poliţişti de or-
dine publică. 

În aceeaşi perioadă a anului
trecut, în urma activităţilor
desfăşurate de poliţiştii
specializaţi în arme, explozivi şi
substanţe periculoase, în colabo-
rare cu ai altor structuri din
cadrul I.P.J. Satu Mare au fost în-
tocmite  21  dosare penale la
regimul articolelor pirotehnice,
de asemenea, au fost confiscate
10.815 petarde, 584 bucăţi baterii
de artificii, din clasele/categoriile
de pericol II-IV. 

În această perioadă sunt
continuate şi activităţile specifice
structurilor de ordine publică în
zona pieţelor, târgurilor, centrelor
comerciale ori a altor locaţii
aglomerate, pentru depistarea per-
soanelor ce comercializează ilegal
obiecte pirotehnice. Se urmăreşte
în mod prioritar combaterea
comerţului ilicit cu petarde procu-
rate ilegal din Ungaria şi Ucraina. 

În aceste acţiuni poliţiştii
colaborează cu jandarmi, poliţişti
locali şi de frontieră, urmărind ast-
fel prevenirea oricăror evenimente
negative generate de nerespectarea
prevederilor legale care
reglementează deţinerea, comer-
cializarea, importul, depozitarea şi
folosirea articolelor pirotehnice de
către persoanele fizice şi juridice.

Conform normelor
legale în vigoare, comercializarea
ilicită a acestor produse se
pedepsește cu închisoare de la 3
luni la un an.

Florin Dura

Conform Hotărârii de Gu-
vern nr. 915/2015, Inspectoratul
pentru Situaţii de Urgenţă “Someş”
al judeţului Satu Mare în baza Or-
dinului Inspectoratului General nr.
156885 din 04.11.2015 a constituit
Planul de acţiune şi verificare a
unităţilor încadrate în categoria
cluburi, baruri, discoteci, săli de cin-
ematograf/spectacole, mall din
judeţul Satu Mare. 

Din cadrul acestui plan de
acţiune fac parte reprezentanţi ai In-
spectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă “Someş”, Inspectoratului de
Jandarmi Judeţean şi ai Inspectorat-
ului de Poliţie al Judeţului Satu
Mare. “Conform centralizatorului
acţiunilor şi a rezultatelor obținute
în cadrul acestui plan, în 16-22
noiembrie rezultă următoarele date:
în cadrul acestor acţiuni au fost an-
grenate un număr de 24 de forţe par-
ticipante la activităţi preventive şi au
fost întreprinse opt controale de pre-
venire la cluburi, discoteci, baruri,
din care au rezultat 56 de deficienţe
constatate, şase deficienţe au fost

înlăturate şi s-au aplicat 29 de aver-
tismente şi zece amenzi în valoare
totală de 51.000 lei.  Din cele 56 de
constatări la faţa locului, la şapte
agenţi economici au fost identificate
deficienţe privind organizarea
activitaţii la apărare împotriva in-
cendiilor, nereguli din punct de
vedere al prevenirii situaţiilor de
urgenţă, având caracter tehnic, iden-
tificate în obiectiv şi lipsa
autorizaţiei de securitate la incendiu,
în cazul obiectivelor care necesită a
deţine acel document. La alte două
societăţi comerciale s-a identificat că
nu desfăşurau program cu public
potrivit domeniului de activitate. În
nici una dintre situaţii nu s-a dispus
oprirea funcţionării localului. De
asemenea, au fost desfăşurate şase
exerciţii de evacuare la care au par-
ticipat 26 de persoane”, se arată într-
un comunicat de presă remis de către
Prefectura Satu Mare. 

Pe baza acestor rapoarte
săptămânale este întocmit un Cen-
tralizator al rezultatelor obținute
care este prezentat în fiecare zi de

luni Inspectoratului General pentru
Situaţii de Urgenţă şi prefectului
județului. Analiza acestor rezultate,
obstacolele întâmpinate și prop-
unerile de măsuri sunt discutate apoi
în ședințele Grupului de lucru care
au loc săptămânal. Prefectul Euge-
niu Avram cere instituţiilor abilitate,
vigilenţă, profesionalism şi implicare
totală în vederea unui control cât
mai eficient.

Ciprian Bâtea

Pompierii au identificat zeci de nereguli în cluburi,
discoteci şi baruri

Acţiunea „Foc de artificii”, 
în derulare la Satu Mare
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Şcoala de Arte Satu Mare, la 110 ani de  
la înfiinţare
8Cu această ocazie, timp de trei zile vor fi organizate o serie de manifestări artistice

Şcoala de Arte Satu Mare îm-
plineşte, în această săptă-
mână, 110 ani de la înfiinţare.

Pentru a celebra acest moment,
conducerea instituţiei organizează,
la sfârşitul acestei săptămâni, o serie
de activităţi, totul culminând cu a
noua ediţie a Festivalului-concurs
“Muzica Inimii Mele”. Detalii des-
pre aceste evenimente au fost făcute
publice ieri, în cadrul unei confe-
rinţe de presă la care au participat
preşedintele Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef, managerul şi directo-
rul şcolii, Mircea Deac, respectiv
Florin Pop.

Activitate 
prodigioasă

Aşa după cum spunea
Adrian Ştef, în cei 110  ani de activi-
tate, prin băncile Şcolii de Arte Satu
Mare au trecut mulţi sătmăreni care
între timp s-au consacrat în dome-
niul artistic atât pe plan naţional cât
şi internaţional. Tocmai de aceea, îm-
plinirea acestei frumoase vârste va fi
celebrată într-un mod festiv prin or-
ganizarea mai multor activităţi des-
pre care a oferit detalii managerul
Mircea Deac.

Manifestările vor debuta
mâine cu simpozionul aniversar
“Şcoala de Arte”, tradiţie şi evoluţie în
educaţia artistică, eveniment care se va
desfăşura, de la ora 11.00, la Centrul
Multicultural Poesis. În aceeaşi zi, de

la ora 16.00, la Muzeul de Artă, va
avea loc vernisajul expoziţiei de arte
plastice şi artă fotografică a cursanţilor
Şcolii de Arte şi a elevilor de la şcoala
omonimă din Teglas - Ungaria. 

Vineri va fi organizată o vizită
la Castelul Karolyi din Carei, unde la
ora 12.00 va avea loc un recital cameral
susţinut de “Duo Melos” din Cluj Na-

poca. Seara, de la ora 18.00, la Filar-
monica “Dinu Lipatti” va avea loc
spectacolul aniversar al cursanţilor, ab-
solvenţilor şi profesorilor Şcolii de Arte. 

Muzica Inimii Mele, 
la a noua ediţie

Manifestările dedicate

împlinirii a 110 de ani  la înfi-
inţarea Şcolii de Arte se vor în-
cheia sâmbătă cu cea de a noua
ediţie a Festivalului - Concurs
Internaţional de Muzică Pop -
Rock “Muzica Inimii Mele”. La
acest concurs vor participa 45
de concurenţi din yece şcoli si-
milare din ţară precum şi din

Ungaria şi  Italia .   Directorul
Şcolii  de Arte,  Florin Pop, a
arătat că vor fi trei zile pline şi
a făcut un apel la sătmăreni să
participe în număr cât mai
mare la manifestările prilejuite
de această frumoasă sărbătoare
a instituţiei şcolare.

FLORIN DURA

SĂRBĂTOARE. Organizatorii promit trei zile intense la împlinirea a 110 ani de activitate a Şcolii de Arte

Țara Oașului a fost
promovată la sfârșitul săptămânii
trecute în Lisabona, având un colț
amenajat la tradiționalul Bazar
internaţional de caritate, organizat
sub înaltul patronaj al Primei
doamne a Portugaliei, Maria
Cavaco Silva. Ambasada României
în Portugalia s-a aflat printre
misiunile diplomatice participante
la Bazarul diplomatic care s-a
desfășurat în zilele de 20 și 21
noiembrie 2015 la Centrul de
Congrese din Lisabona. 

În colțul dedicat
promovării Țării Oașului din cadrul
standului României au fost expuse
păpuși oșenești, clopuri și traiste,
diverse obiecte tradiționale lucrate
de tezaurul uman viu - mătușa
Floarea Finta, precum și cataloage
de prezentare a orașului Negrești-
Oaș și a Muzeului Țării Oașului. De
asemenea, adițional a fost expusă
pălincă produsă de brandurile Zetea
și Bran din județul Satu Mare și
produse de tricotaje pentru doamne
realizate de SC Paner SRL din
județul Satu Mare. 

Amenajarea colțișorului
oșenesc și al județului Satu Mare a
fost posibilă prin aportul Primăriei
orașului Negrești-Oaș și a Casei de
Cultură,  a reprezentanților
brandurilor de pălincă Bran și

Zetea, a firmei Paner și a Biroului de
Promovare Economică și
Comercială din cadrul Ambasadei
de la Lisabona, coordonat de
consilierul economic Adela
Condurache. De altfel, Adela
Condurache a purtat la eveniment
o ie cu motive oșenești, cu care a
făcut furori la bazar. Prima doamnă
a Portugaliei, Maria Cavaco Silva, a
apreciat obiectele tradiționale
oșenești expuse, iar domnii care au
vizitat standul au apreciat pălinca. 

Organizat de Asociaţia
familiilor diplomaţilor portughezi

cu sprijinul ambasadelor acreditate
în Portugalia, bazarul este destinat
susţinerii asociaţiilor caritabile care
se ocupă de copiii și tinerii aflaţi în
situaţii vulnerabile. Beneficiul
obţinut va fi acordat anul acesta
asociaţiilor de solidaritate socială cu
rol în susținerea sănătăţii mamei şi
copilului.  

Numeroase ambasade,
între care şi Ambasada României, s-
au prezentat la bazar cu standuri
naţionale cu o ofertă variată de
produse. 

Florin Dura

Țara Oașului a fost promovată la Bazarul diplomatic
din Lisabona

Campanie ecologică promovată
de Auchan la Satu Mare

Grupul Auchan a demarat de
la începutul acestei săptămâni la Satu
Mare o acţiune ecologică, focalizată pe
grupa de vârstă 8 - 12 ani. La vernisarea
expoziţiei de informare - care a avut loc
la Galeriile Auchan - au participat
directorul Auchan Satu Mare, Anca
Ivan, directorul Immochan Satu Mare,
Adrian Tureanu, directorul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului (APM)
Satu Mare, Elisabeta Bekessy, respectiv
primarul municipiului Satu Mare,
Dorel Coica. 

Anca Ivan a precizat că prin-
cipala grupă de vârstă vizată în cadrul
acestei acţiuni este 8 - 12 ani. “Auchan,
în parteneriat cu Immochan
organizează în perioada 23 - 29 noiem-
brie 2015 - în cadrul galeriei comerciale
- o expoziţie de informare a cetăţenilor
pentru a reduce emisiile de carbon,
dedicată copiilor între opt şi 12 ani.
Această expoziţie propune o
prezentare ludică şi ilustrează cum
putem avea o viaţă mai bună fără
dioxid de carbon”, a declarat directorul
Auchan Satu Mare, Anca Ivan. 

Directorul APM Satu Mare
a ţinut să îi felicite pe reprezentanţii

Auchan pentru iniţiativa lor. “Îi felicit
pe cei de la Auchan, pentru că prin ceea
ce doresc să facă prin participarea tiner-
ilor este educarea acestora în spiritul
luării de măsuri în vederea reducerii
efectelor schimbărilor climatice. Este
un domeniu de mare interes la ora
actuală, se pot lua foarte multe acţiuni
şi măsuri concrete, astfel încât să
limităm emisiile de gaze cu efect de
seră”, a precizat directorul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Satu Mare,
Elisabeta Bekessy. Primarul municipi-
ului Satu Mare a făcut un apel către
sătmăreni pentru a consuma produse
proaspete şi cât mai naturale. “Atât
poluarea cât şi încălzirea globală
creează mari-mari probleme şi ne vor
crea mari probleme în viitor. Să avem
grijă să împiedicăm acest lucru sau
măcar să reuşim să limităm acest
fenomen. Sunt întru totul de acord şi
susţin ca şi medic consumarea de pro-
duse bune, produse naturale, produse
din mediul în care trăim noi şi care nu
ne creează nici probleme de sănătate şi
nici probleme pentru mediu”, a
susţinut primarul Dorel Coica. 

Ciprian Bâtea
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PREşEDINTELE COMISIEI PENTRU CONTROLUL SIE:

Nu se întrevede o scădere a
fluxului de migranţi
Directorul Serviciului de

Informaţii Externe, Mihai
Răzvan Ungureanu, a

participat marţi la sedinţa Comisiei
pentru exercitarea controlului
parlamentar asupra activităţii
Serviciului de Informaţii Externe,
pentru discuţii privind situaţia din
Siria şi criza migranţilor.
Preşedintele Comisiei, Mihăiţă
Calimente a declarat că în ciuda
condiţiilor de iarnă fluxul
migranţilor nu este aşteptat să
scadă, afirmând că, în România, nu
există riscul unor atentate.

“Nu (a scăzut fluxul
migranţilor - n.r.) şi nici nu se
întrevede, fiind condiţiile de iarnă pe
care le aşteptăm, ca fluxul să scadă,
pentru că se gândesc toţi (migranţii -
n.r.) că la un moment dat şi Germania
va spune «Stop», pentru că se
presupune că la atingerea cotei de
1.000.000 Germania va închide
graniţele. Cei care sunt pe drum vor
să ajungă acolo şi din această cauză se
consideră că fluxul migranţilor, chiar
dacă vremea se strică, va rămâne
destul de ridicat”, a declarat
preşedintele Comisiei parlamentare
de control SIE, Mihăiţă Calimente la
finalul şedinţei la care a participat

şeful SIE, Mihai Răzvan Ungureanu
Deputatul PNL Mihăiţă

Calimente a declarat că, potrivit
informaţiilor primite, în România nu
există riscul unor atentate, însă se
menţine o stare de atenţie. Calimente
a mai spus că, din cele relatate la
lucrările comisiei, SIE şi-a făcut
datoria şi a descurajat chiar, în ţările
de origine, migranţii să vină înspre
România. n”Serviciul, spun eu din
cele relatate, şi-a făcut datoria, chiar
neîncurajând în ţările de origine
migranţii să vină înspre România”, a
declarat Mihăiţă Calimente,
adăugând că , în România, gradul de

alertă a rămas albastru precaut.
Potrivit preşedintelui

Comisiei de control SIE, “cât timp
sunt deschide rutele care
funcţionează la ora actuală prin
Balcani spre Europa centrală şi
vestică, nu este nicio tentaţie pentru
fluxurile de migranţi de a veni înspre
România”. Cât priveşte refugiaţii care
ar fi trebuit să ajungă în România, în
luna noiembrie, Calimente a afirmat
că este vorba despre un prim grup de
300 de imigranţi care ar fi trebuit să
vină, însă, în opinia sa, aceştia nu vor
veni prea curând pentru că “nu pot fi
aduşi cu forţa”.

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

negociere directă următoarele bunuri:
debitor SC Gabi Star SRL: vanzare globala: pardesie kaki, rosii, sacouri femei polyester, uniforme
copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste – la pretul cel mai mare oferit. Sedinte
de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 12:00;

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

debitor SC Casimoc SRL: camion marca Iveco Trakker, an fabricatie 2008, cu numar de inmatric-
ulare MM-11-MOC, la pretul de 26.550 euro + TVA. Autocamionul prezinta defectiuni la urma-
toarele componente: motor, ansamblu piston STD pluscama, turbina, ferodouri, reglaj etrier, doua
pinioane (3 si 7) din cutia de viteza. Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, 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) - la pretul cel mai mare oferit. Metoda de
vanzare globala. Listele complete a bunurilor, pot fi consultate la sediul lichidatorului juiciar.
Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de luni, ora 12:00.

Debitor SC RULGRUP SRL- rulmenti, inele, contactoare, bucsi, placute, caliber, inele de diferite
dimensiuni, placute vidia de diferite forme si dimensiuni - la pretul cel mai mare oferit. Metoda
de vanzare globala. Listele complete a bunurilor, pot fi consultate la sediul lichidatorului juiciar.
Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de luni, ora 13:00.

SC Samatech Expert SRL - Echipamente tehnologice (cazan si masina de curatat), obiecte de in-
ventar (mobilier, aspirator etc), marfuri (birotica) in valoare totala de 19.470,63 lei. Metoda de
vanzare globala. Listele complete cu bunurile si preturile lor, pot fi consultate la sediul lichida-
torului judiciar.Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri  va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, incepand cu data de 30.10.2015, ora 14:00.
In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 30.10.2015, licitatia va continua in
acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de  06.11.2015, 13.11.2015, 20.11.2015, 27.11.2015,  la acelasi pret.

Sedintele de vanzare mentionate mai sus, vor avea loc la data si ora precizate la sediul lichidatorului ju-
diciar 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.    

Marş împotriva violenţei 
asupra femeilor la Carei

La data de 25 noiembrie se celebrează la nivel mondial Ziua in-
ternaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor. Prin pre-
zenta dorim să vă informăm că, la această dată, ora 12.00, se organizează
în Municipiul Carei un marş de sensibilizare a comunităţii, de creştere
a gradului de conştientizare a efectelor acestui fenomen, care să prevină
şi să combată toate formele de violenţă.

Marşul se va desfăşura pe traseul magazinul Oţelul, str. 1 De-
cembrie – Casa de Cultura Carei- str. Iuliu Maniu. La acest marş vor
participa aproximativ 150 de persoane, adulţi şi elevi.

Vă invităm să ne fiţi alături.
Organizatorii,  Primăria Municipiului Carei şi Direcţia Generală de Asis-
tenţă Socială şi Protecţia Copilului, vă mulţumesc pentru colaborare.

PRIMAR                                            Direcţia Publică de Asistenţă Socială
Ing. Kovács Eugen                          Biroul de Asistenţă Socială

Cons. Radu Monica

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
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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

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

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.

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

t o r t u r i t o r t u r i 
pentru diverse 

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

25.11.2015
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Inspectoratul Şcolar
Judeţean a organizat zilele tre-
cute Olimpiada Naţională a
Sportului Şcolar, etapa
municipală, licee, în sala de sport
a Colegiului Tehnic Unio-Traian
Vuia.

Nu mai puţin de 18
echipe împărţite în şase grupe au
participat în turul întâi, iar mai
departe s-au calificat echipele
câştigătoare ale grupelor, acestea
urmând să se dispute joi, după
următorul program:
GR . I ORA 14.00 -14.35 TRA-
IAN VUIA - lPS SM          
GR. II ORA 14.40 -15.15 eMI-
NeSCU - eCONOMIC   
GR . I  ORA 15.20 -15.55
KOlCSeY - lPS SM       
GR . II ORA 16.00 -16.35

SlAVICI - eCONOMIC
GR . I ORA 16.40 -17.15 TRA-
IAN VUIA - KOlCSeY         
GR.  II ORA 17.20 -17.55 eMI-

NeSCU - SlAVICI     
Primele două echipe din

fiecare grupă se califică la etapa
judeţeană. 

ONSS
Etapa municipală la fotbal licee

Olimpia va întâlni azi de la
ora 14 Chindia târgovişte
în una dintre cele mai in-

teresante partide ale etapei a 16-a
din B2.

Se întâlnesc două formaţii
care traversează o formă excelentă .
Olimpia vine după trei victorii con-
secutive şi a urcat pe un loc de play
off în vreme ce Chindia a trecut de
CS Mioveni cu 3-1 după un meci
spectaculos.

Olimpia nu are probleme
de lot pentru acest meci iar oficialii
clubului au decis ca intrarea specta-
torilor să fie liberă.

„e o oră nepotrivită pentru
fotbal şi la mijloc de săptămână.
Sperăm totuşi ca suporterii să vină în
număr cât mai mare , echipa are mare
nevoie de ei . le mulţumim băieţilor
de la galerie care şi sâmbătă la Oradea
au fost alături de băieţi” a spus
antrenorul Tibi Csik. Acesta e
conştient că meciul cu Chindia e
unul extrem de dificil mai ales că
dâmboviţenii au arătat o forţă
deosebită pe faza de atac. „Ar fi ex-
traordinar să obţinem a patra victorie
la rând. Băieţii au un moral ridicat şi
cu concentrare maximă sunt convins
că-i putem învinge”, a mai spus Csik.

Chindia a plecat luni spre
Satu Mare. În tur, Chindia s-a impus

cu 2-0, pe eugen Popescu. lotul
târgoviștenilor a rămas luni  seară la
un hotel din Târgu Mureș, iar marți
dimineață  şi-a continuat drumul
către Satu Mare. 

“Cu Mioveni a fost un meci
greu, e bine că am câștigat și că am
urcat în clasament. Mergem la Satu
Mare să luăm trei puncte”, a vorbit
omul meciului de sâmbătă, Daniel
Popa . Vârful adus de Chindia de la
FCM Târgoviște a înscris două
goluri și a făcut faza din care Neniță

a înscris pentru 2-0 în meciul câştigat
de dâmboviţeni, 3-1 cu CS Mioveni.

După meciul de azi,
Olimpia va juca etapa următoare
sâmbătă la Arad cu UTA BD.
Formaţii probabile: 
OlImPIa: Băican- Ciul, Mureşan,
Heil, Iuhas - Takacs, Villand, Chivari
( lukacs), Munteanu - Boştină,
Sălăgeanu.
ChInDIa:Meilă – Martac,
Vătavu, C. Dinu, Pătru – Voinea,
Neniţă, Anton, C. Stoica –

Cherchez, Popa
liga a II-a, seria 2, etapa 16:

Şoimii Pîncota – Gaz Metan Mediaş
Olimpia Satu Mare – Chindia
Târgovişte
CSM Rm.Vâlcea – FC Bihor
FC Braşov – Metalul Reşiţa
FCM Baia Mare – FC Caransebeş
Univ.Cluj – Unirea Tărlungeni, ora
17
CS Mioveni – UTA Bătrâna
Doamnă, ora 17 (direct Digi Sport
1)

DanIel ChIOrean

lIGA A 2- A : OlIMPIA – CHINDIA TâRGOVIŞTe, AZI ORA 14

Intrare liberă pentru suporteri!
8elevii lui Csik  speră să obţină a patra victorie consecutivă...

Careianul Istvan Kovacs e
sărit de CCA când vine vorba de
meciuri importante în liga 1 dar e
delegat mereu la jocuri în
competiţiile internaţionale.

Kovacs va face parte ca
adiţional din brigada românească ce
va conduce joi un meci din europa
league.

În etapa a 5-a a grupelor
europa league a fost delegată o
brigadă din România la jocul FC
Bruges – Napoli, echipă la care
evoluează şi internaţionalul Vlad
Chiricheş.

Brigada este formată din
Marius Avram  - Valentin Avram,
Mikloș Nagy - Istvan Kovacs, Radu

Petrescu - Sebastian Gheorghe. În-
tâlnirea are loc la Bruges, pe sta-
dionul "Jann Breydel", joi, 26
noiembrie, de la ora 22.05 (ora
României).

UeFA
Kovacs Istvan, adiţional la 
un meci din Europa League

Liga Campionilor
Şase meciuri 
transmise în direct
Şase partide sunt transmise în
această seară în direct. De la
17.00, Astana joacă împotriva
Benficăi, iar de la 19.00, ŢSKA
primeşte vizita Wolfsburgului.
Restul partidelor se joacă de la
binecunoscuta oră, 21.45. Juven-
tus - Manchester City pare cel
mai interesant joc al serii. Pro-
gram și televizări:

Grupa a
- Șahtior - Real Madrid (Dolce
2)
- Malmo - PSG

Grupa B 
- Man. United - PSV (Dolce 3)
- ȚSKA - Wolfsburg (19.00,
Dolce 1)

Grupa C
- Astana - Benfica (17.00, Dolce
1)
- Atl. Madrid - Galatasaray
(Dolce 4)

Grupa D
- Juventus - Man. City (Dolce 1)
- Monchengladbach - Sevilla

Zilele trecute, la Colegiul
Naţional Ioan Slavici a avut loc o
competiţie de streeball în cadrul proiec-
tului “educaţie şcolară prin baschet”.
De acest lucru s-a ocupat profesoara
Cecilia Nastor, alături de catedra de
educaţie fizică a colegiului. În contin-
uare vă prezentăm rezultatele, pe clase:

Clasele I-II
loc I- lPS-CSS Satu Mare, prof. Pri-
cop Adriana si Osan George
loc II- Colegiul National “Kolcsey Fer-
enc”, prof. Uta Andrea
loc III- Grup Scolar Teologic Romano

Catolic “Ham Janos” Satu Mare, prof.
Gorbe eva

Clasele III-IV
loc I- Colegiul National “Kolcsey Fer-
enc” Satu Mare, prof. Uta Andrea 
loc II- lPS-CSS Satu Mare, prof. Pri-
cop Adriana 
loc III- Scoala Gimnaziala “Constan-
tin Brancoveanu”, prof. Man Adriana

Clasele V-VI
loc I- Grup Scolar Teologic Romano
Catolic “Ham Janos” Satu Mare, prof.
Gorbe eva
loc II- Colegiul National “Kolcsey Fer-

enc”, Prof. Uta Andrea si Filip Zoltan
loc III-  Colegiul National “Ioan
Slavici” Satu Mare, prof. Nastor Cecilia

Clasele VII-VIII
loc I- Scoala Gimnaziala “Grigore
Moisil”(1),Satu Mare, prof. Osan
George
loc II- Colegiul National “Kolcsey Fer-
enc”, prof.  Filip Zoltan si prof. Uta An-
drea
loc III- Colegiul National “Kolcsey
Ferenc”, prof.  Filip Zoltan si prof. Uta
Andrea
loc IV- Scoala Gimnaziala “Dr.Ioan

Mihaly de Apsa” Sighetu Marmatiei-
prof.Mariana Groza

Clasele IX-XII
loc I- Colegiul National “Ioan Slavici”
Satu Mare, prof. Nastor Cecilia
loc II- Grup Scolar Teologic Romano

Catolic “Ham Janos” Satu Mare, prof.
Gorbe eva
loc III- Colegiul National “Kolcsey
Ferenc”, prof.  Filip Zoltan
loc IV- Colegiul National “Kolcsey
Ferenc”, prof.  Filip Zoltan

STReeTBAll
”Educaţie şcolară prin baschet”, proiect 
cu participare numeroasă

Clasament
1.UTA BD 15 8 5 2 30-16 29
2.Rm.Vâlcea 15 8 4 3 27-15  28
3.Gaz Metan 15 8 4 3 23-13  28
4.Chindia Tîrg.  15 8 2 5 25-15  26
5.FC Baia Mare 15 7 5 3 20-12  26
6.OlImPIa   15 7 4 4 25-14  25
7.FC Brașov  15 6 7 2 23-17  25
8.Mioveni   15 7 3 5 26-14  24
9.U.Cluj-Napoca 15 7 1 7 14-10  22
10.Şoimii Pîncota 15 5 5 5 14-16 20
11.FC Bihor 15 4 1 10 10-31 13
12.Caransebeș 15 3 1 11 12-33 12
13.Un.Tărlungeni 15 2 5 8 16-25 11
14.M. Reșița  15 1 1 13 10-42 1
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austrian open Cham-
pionships- Vienna 2015,
una din cele mai puter-

nice si spectaculoase competitii
din calendarul Federatiei mon-
diale de dans,  a avut loc la sfâr-
şitul săptămânii trecute. 

Competiţia e conside-
rate în lumea dansului ca fiind
una mult mai tare ca şi un Cam-
pionat Mondial .În acest an  au
participat un număr record de
ţări, 90 şi peste 3000 de perechi.

La această competiţie
românia a fost reprezentată cu

mare succes de perechea Marita
Ciprian - Bumba Oana legitimată
la clubul royal Dance Club . Cei
doi sătmăreni  au reuşit să se cali-
fice in finala concursului la sec-
tiunea Open Standard 12-13 ani,
alături de 4 perechi din rusia şi o
pereche din republica Moldova .
iar în finală au ocupat  locul 6 din
42 de perechi inscrise!!! 

“De felicitat si remarcat
aceasta performanta ca fiind
unica pentru dansul sportiv sat-
marean ca o pereche sa ajunga
pana in finala la Viena si in semi-
finala la Stuttgart anul acesta”
spune antrenorul Ovidiu ignat
de la royal Dance Club Satu
Mare.

rezultatul este o confir-
mare a talentului şi a valorii celor
doi dansatori sătmăreni care au
demonstrat încă o dată că, la
această categorie de vârstă, la stan-
dard sunt cei mai buni din româ-
nia…Chiar dacă la Naţionale sau
Cupa româniei, unde avem parte
de arbitri autohtoni, sunt vice-
campioni, când vine vorba de
competiţii internationale sunt
mereu cei mai apreciaţi din româ-
nia şi depăşesc în clasament pere-
chile “greu de bătut” acasă…

Meritul apartine atat
sportivilor, cat si antrenorilor
Ovidiu ignat ,Varga Otto, Cor-
dea Mikle Cristian si Marius ie-
pure.

FloRIn mUReşan

Etapa a 18-a a programat
derby-ul etern dintre Dinamo şi Steaua.
Cu o stea căzătoare şi cu un Dinamo
mai motivat, câinii roşii s-au impus, clar,
fără drept de apel, în faţa unei echipe pe
care şi Someşul Oar ar fi putut-o ţine în
şah mat cel puţin o repriză.

Steaua e lipsită de consistenţă,
antrenorul rădoi e total depăşit de si-
tuaţie, dar Gigi Becali nu vede, mai
mult, l-a scos ţap ispăşitor pentru în-
frângerea cu Dinamo pe... Gulherme
(hahaha). Astra Giurgiu rămâne lider
cu 37 de puncte, urmată de Viitorul şi
Pandurii cu 33 de puncte.

Rezultatele etapei a 18-a:
Chiajna - CsU Craiova 0-2
Marcatori: Kay (26), ivan (66)
CFR Cluj - Csms Iaşi 0-0
astra Giurgiu - aCs Poli tim 2-2
Marcatori: Wiliam (10), Budescu/zicu
(30), Curtean (68)
asa tg. mureş - Viitorul 2-2

Marcatori: Brandan (12), Balaur
(90)/Balaur (37), Aganovic (65)
Dinamo - steaua 3-1
Marcatori: Varela (a.g. 56), Palic (67),
Gnohere (84)/Stanciu (90+2)
FC Botoşani - FC Voluntari 2-2

Marcatori: Hadnagy (11), ivanovici
(84)/Kone (26), Spahja (52)
Pandurii - Petrolul 3-2
Marcatori: Săpunaru (20), Filippetto
(47), Hora (59)/Marinescu (75), Lem-
naru (90)

LiGA 1
Astra e prima, Steaua fără identitate

Nationala de baschet feminin
a romaniei are parte miercuri de o par-
tida extrem de importanta in vederea
obtinerii calificarii la turneul final al
Campionatului European din 2017,
care va fi gazduita de Cehia. Dupa vic-
toria greu obtinuta sambata la Cluj in
fata Bosniei, fetele antrenate de sarbul
Miroslav Popov vor intalni, la Tel Aviv,
selectionata  israelului, care vine dupa o
infrangere la scor in fata principalei fa-
vorite la calificare, Turcia. in aceste con-
ditii, cum ambele formatii lupta, alaturi
de Bosnia, pentru locul doi care asigura
in proportie de 80% calificarea, meciul
poate  fi privit ca o prima finala in dru-
mul spre Cehia.

romania are doua satma-
rence in lot, Claudia Pop si Andrea
Olah, dar si o jucatoare exponentiala
care a evoluat in trecut la CSM Satu
Mare, Annemarie Parau, in timp ce de
partea cealalta, israelul aliniaza o echipa
ce are in componenta pe Katya Abram-
zon, Shay Doron, si Katya Levitsky, si
ele cu prezente in campionatul roma-
nesc, prima la CSU Alba iulia (antre-

nata chiar de Miroslav Popov), ultimele
doua la CSM Targoviste. in plus, adver-
sarele au si o jucatoare naturalizata din
SUA, extrema Alysha Clark, care a fost
cea mai buna marcatoare in fata Turciei
in primul joc.

”O sa fie un meci greu dar
vom face tot ce putem sa castigam.Este
foarte important pentru noi sa mai
avem inca o victorie deoarece ne dorim
sa ne calificam la campionatul euro-
pean.Se stie ca Turcia este favorita in
aceasta grupa iar o victorie cu israel ne

apropie de locul 2” ne-a spus conducă-
torul de joc al Naționalei, Annemarie
Părău.

Înainte de plecarea în israel,
fetele de la Națională au avut parte de o
surpriză. Lotul a fost invitat la un restau-
rant din Cluj Napoca unde chef Hă-
dean, unul dintre jurații  de la Master
Chef ,a gătit pentru fete ..cea mai deli-
cioasă pizza. israel – romania se joaca
miercuri, 25.11.2015, de la ora 19:00, in
sala complexului Drive inn din Tel Aviv
și va fi transmis în direct la TVr2.

BASCHET FEMiNiN: iSrAEL- rOMâNiA, Azi OrA 19, TVr2
Prima finală pentru Euro 2017

Etapa a 11-a a Campionatu-
lui de Minifotbal de la rania Sport
Club a programat un meci care s-a
dovedit a fi interesant. Liderul Sen-
tierri a câştigat la limită, 6-5, în faţa
colegilor noştri de la Nord Vest TV,
într-un meci restant. Sentierri a avut
portar doar cu numele, pentru că toate
şuturile pe poartă ale NVTV au fost
goluri.

iar alte patru dispute au fost
amânate sau una dintre formaţii nu s-
a prezentat. O situaţie inedită, cu
multe meciuri care nu se mai dispută
sau se tot amână. Frăţia şi Sentierri
rămân singurele echipe cu maxim de

puncte. Podiumul este completat de
Oaşu’, la mare distanţă însă de lider.
etapa 11 - Rezultate şi marcatori:

Sentierri - Nord Vest TV 6-5
Marinaş 3, Micaş 2, Farcău / Schne-
lenperger 3, Cozma 2
Frăţia - Studenţii - amânat
Barta Ati - Oli 2011 7-8
Brata 3, Lapka 2, Mare 2 / Dani 3, Ho-
morozan 5
TSE rent a car - FCSM Satu Mare 3-
0
Juniorul Satu Mare - Oaşu’ 3-9
Cubaş, Onea 2 / rebegea 2, Simon 
FC Brazilienii - Angry Birds 0-3

Clasament

1.Astra Giurgiu 18 11 4 3 31-22 37
2.FC Viitorul 18 9 6 3 34-18 33
3.Pandurii Tg. Jiu 18 9 6 3 24-17 33
4.Steaua București 18 8 6 4 24-18 30
5.Dinamo București 18 8 6 4 22-19 30
6.ASA Târgu Mureș 18 6 9 3 21-15 27
7.CS 'U' Craiova 18 7 5 6 21-15 26
8.CSMS iaşi 18 6 5 7 14-20 23
9.CFr Cluj 18 7 7 4 24-17 22
10.ACS Poli Timisoara 18 3 7 8 14-24 16
11.FC Botoșani 18 2 8 8 18-28 14
12.Concordia Chiajna 18 3 5 10 16-27 14
13.FC Voluntari 18 1 8 9 15-29 11
14.Petrolul Ploiești 18 1 8 9 12-21 5

rANiA
Nord Vest TV, aproape de o
surpriză cu liderul

„Bravo Dinamo!!!! Mulţumim de
sprijin!!!! Vrem să schimbăm ceva
.... Sperăm să ne unim. Să reuşim!
Îmi este ruşine de situaţia în care
sunt.... Sper să fiu puternic şi
sănătos! Alături de colegii mei!!!
respect grupului!!!”, este mesajul
postat pe Facebook de Florin
Aniţoiu la finalul derbyului Di-
namo - Steaua. Jucătorii lui rednic
au ieşit pe teren cu un banner pe
care scria „respect reşiţa”.
În iarnă, Aniţoiu, fundaşul stânga
de 21 de ani de la Metalul reşiţa,
juca pentru naţionala româniei
U21, iar în iunie s-a antrenat cu
Astra. Tot atunci, FC Voluntari l-

a vrut, dar finanţatorul Metalului,
Cătălin rufă, a cerut 100.000 de
euro, iar transferul a picat. Acum,
împreună cu colegii săi, Aniţoiu a
fost exclus din lot pentru că a
îndrăznit să nu joace într-un meci
din Liga 2 al echipei care nu l-a
plătit de 3 luni. Alţii, spune el,
sunt neplătiţi de 10 luni. „Am
ajuns sclav. Sunt atât de dezamăgit,
încât îmi vine să plâng. Nu mai am
bani nici de benzină, stau pe banii
prietenei mele. Stăm toţi în can-
tonament la stadion pentru că nu-
şi mai permite nimeni să închirieze
un apartament”, spune fotbalistul
crescut la LPS Banatul.

"Respect Reşiţa"

DANS SPOrTiV

Finalişti la Austrian Open
Championships 2015! 
8Performanţă extraordinară reuşită de perechea de la royal Dance,
Oana Bumba- Ciprian Mariţa

Clasament
1.Sentierri 11 11 0 0 78-23 33
2.Frăţia 9 9 0 0 51-21 27
3.Oaşu’ 11 8 1 2 64-29 25
4.Juniorul Satu  Mare 11 6 1 4 66-54 19
5.Barta  Ati 11 6 0 5 51-59 18
6.TSE rent a car 11 6 0 5 37-40 18
7.FCSM Satu Mare 11 5 2 4 38-30 17
8.Studenţii 10 5 2 3 45-40 17
9.Oli 2011 11 5 1 5 58-75 16
10.Angry Birds 11 3 3 4 47-50 12
11.Nord Vest TV 11 4 0 7 45-69 12
12.F.C. Brazilienii 10 2 0 8 33-53 6
13.Prietenia 11 0 0 11 13-50 0
14.No Name 11 0 0 11 10-55 0



SOCIETĂŢI

OFERTE DE SERVICIU 

l Şcoala Gimnazială nr.3 Carei
organizează concurs pentru ocuparea
postului contractual de Administrator
financiar IS durată determinată, tempo-
rar vacant.Denumirea postului: Admin-
istrator financiar IS 1 normă durată
determinatăNivelul studiilor şi
vechimea în specialitate:studii supe-
rioare economice, vechime 3 aniStudii
necesare ocupării postului pentru care se
organizează concursul: Studii econom-
ice,licenţă.Data, ora şi locul de
desfăşurare a acestuia: 16 decembrie
2015 ora 12, Şcoala Gimnazială nr.3
Carei jud.Satu Mare.Data limită până la
care se depun actele pentru dosarul de
concurs 11.12.2015Datele de contact
ale persoanei care asigură secretariatul
comisiei: Racolta Ana, telefon
0747201531,email:sc3carei@yahoo.co
m
l Spitalul Judetean de Urgenta Satu
Mare anunta scoaterea la concurs a ur-
matoarelor posturi republicate de
medici, pe specialitati, pe durata nede-
terminata astfel:
-2 posturi medic specialitatea ATI
-2 posturi medic specilaitatea radiologie-
imagistica medicala
-3 posturi medic specialitatea medicina
de urgenta
-1 post medic specialitatea pediatrie
UPU-SMURD
-1 post medic specialitatea diabet za-
harat, nutritie si boli metabolice
-1 post medic specialitatea hematologie
-1 post medic specilaitatea pediatrie la
sectia pediatrie.
Informatii la avizierul unitatii.

l SC Riposta Trans Srl Salaj angajeaza
soferi profesionisti cu experienta catego-
ria C, E.Informatii la tel.. 0744.63.81.63
l Caut asistentă medicală pensionară
care execută şi muncă de
menaj.Tel:0748.108.881;0261.735150  
l Caut îngrijitoare permanent la do-
miciliu pentru o bătrână la Hurezu
Mare.Detalii 0740.059.347  
l Angajam administratoare. Carei.
0744578965.
l Service auto angajam mecanic auto
cu calificare si experienta Telefon
0756.060.779  
l Agroprod Crasna angajeaza pentru
abatorul de pasari din Supurul de Jos
muncitori necalificati, transatori, perso-
nal manipulant. CV-urile se transmit pe
a d r e s a
secretariatcoopcrasna@gmail.com.
Doar persoanel selctionate vor fi contac-
tate.
l Angajam tineri absolventi cu di-
ploma 2013-2014-2015-, din zona
Carei. 0729273315.

l Angajez persoana pentru ingrijire
batran, in Timisoara. Ofer casa, masa,
plata la intelegere. Telefon
0744.479.643

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
posibil cu cazare Tel : 0753.825.165 

MATRIMONIALE

l Vreau sa cunosc un barbat intre 60-
70 ani,Telefon 0741.926.925
l Vaduv, 42 de ani, caut doamna se-
rioasa si frumusica, hotarata pentru ca-
satorie. Telefon 0759.145.389
l Pensionara, caut domn pentru rela-
tie serioasa. Tel. 0757645413
l Caut domn serios in varsta de pana
la 60 de ani. 0771316324

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. Te-
lefon 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, mu-
tări mobilier, orice, la cererea clientului.
Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări.
0755-699856.
l Duc-aduc persoane în Germania.
Telefon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania,
Spania, Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport personae, 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
telefon 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 pro-
grame office etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, tele-
foane, tablete cu hărţile 2014, full Eu-
ropa, compatibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, camion. Te-
lefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri
la preţ corect. Bonus: maşină de făcut
bule de săpun, fotografii magnetice.
Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare
Windows, 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. Te-
lefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de
făcut pălincă la comanda clientului, de
orice dimensiuni de la 1,5 litri până la
1000 litri chiar şi la domiciliul clientului.
Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet
clasic + parchet laminat cu maşină aspi-
rator. Telefon 0744-935068.
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Transport marfă 5 tone şi mutări. Tele-
fon 0746-140664.

Angajez muncitor pentru lucru la ate-
lier de prelucrari metalice. Salariu
atractiv. Telefon 0744.391.940,
0361.419.541

Sala de sport cauta colaboratori.In-
structori aerobic;tae-bo;zumba.Tel
0745.262.551  

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-

zator. 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

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

si ingrijire copil. 0751472279

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

Societatea profesională de insolvenţă INSOLV EXPERT SPRL
cu sediul în Satu Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, înscrisă în registrul socie-
tăţilor profesionale al UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu CIF RO 21034359,
în calitate de lichidator judiciar, numită de Tribunalul Satu Mare, anunţă vânza-

rea la licitaţie publică sau la negociere directă a următoarelor bunuri aflate în
patrimoniul următoarelor societăţi comerciale debitoare:

Gp Sofa, companie producatoare
de canapele cu sediul in Satu Mare,
te asteapta sa faci parte din echipa ei.
Ca urmare a constructiei celei mai
mari fabrici de profil din tara, 

GP Sofa recruteaza
personal.

Astfel, cauta:
IKEA PROJECT MANAGER

MAISTRI IN INDUSTRIA
LEMNULUI

CONFECTIONERE
TAMPLARI
TAPITERI
SUDORI

LACATUSI
STIVUITORISTI

MUNCITORI NECALIFICATI

C.V.-urile se depun pe strada Uzinei,
nr.6-8 sau pe strada Oituz, nr.4
Informatii la telefon: 0736 301 151

GP SOFA! 
ASIGURA-TI VIITORUL!

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

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

Ieftin!
Casa 4 camere

(148mp)/ateliere(463mp),
Comuna Vama, 
Str. Principala, 
Jud. Satu Mare, 

cod imobil RSC191,
pret 151.050 euro

Detalii la  0764 601 722,
email vanzare-

active@raiffeisen.ro

Ieftin! 
Teren, 3.135 mp,
Comuna Vama, 
Jud. Satu Mare, 

cod imobil RSC189,
pret 39.750 euro

Detalii la 0764 601
722, email vanzare-
active@raiffeisen.ro
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l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente speciale. Editare video,
montaj video, transpunere casete VHS,
miniDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare
în domeniu la cele mai mici preţuri!!!
Telefon 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 do-
miciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în
instalaţii sanitare şi gaze naturale la pre-
ţuri avantajoase. Proiecte, montări şi ser-
vice microcentrale, apă, canalizare.
Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
l Pentru a imortaliza momentele im-
portante din viaţa dumneavoastră, vă
oferim 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 pentru casa, Poligonului
nr.43. 0722 637.103
l Vand terenuri in Satu Mare str.Vic-
toriei 35,5 ari si 26 ari pe str.Curtuius.Tel
0744.511.030  
l Vand teren intravilan 1079 mp.,
strada Padurea Noroieni
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in Mar-
tinesti, cartier Verona. Tel 0744.252.824
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT, in
Lazuri, pret 10.000 euro. 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
documentatie si autorizatie de construc-
tie, mediu, pompieri, pentru o fabrica de
procesare 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 construc-
tii, semicentral(parcelabil) in Carei, 650
eur/aria( si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul
Careiului 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe
strada Victoriei nr.21/B Satu Mare. In-
gradita, are apa-canalizare, curent elec-
tric, foisor, wc, magazie pentru unelte si
parcare betonata. 0725915007
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari in-
travilan, zona Dana-Diana 1200 euro
/ar  0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o
casa mica de vacanta. Terenul are 25m
front. Pret 18.000 euro negociabil.
0740788506
l Vand teren intravilan, str. Dara, 24
ari, parcelabil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu
mic, suprafata de 1.100 mp, la 250 m de
la drumul principal, 5.500 euro, nego-
ciabil. Telefon: 0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extra-
vilan 10 ari cu cabana, fantana, pomi
fructiferi, pret 5100 euro negociabil. Tel
0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pre-
tul 28.000 euro. Telefon 069917611731

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada arinului.
7000 euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I,
termopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro.
Telefon 0747-907020.

l Vand sau schimb cu garsoniera
confort sporit, casuta alcatuita din ca-
mera bucatarie baie (apa, curent) situata
langa strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere, Dru-
mul Careiului, Micro 16. Telefon
0746736188
l Vand apartament 2 camere, Micro
17, aranjat, gol, imediat ocupabil, Belsu-
gului, 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,
balcon inchis si cu pivnita, garaj cu sau
fara in apropiere. Pret 25.000 euro ne-
gociabil 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
balcoane mari, beci, parcare, gol, imediat
ocupabil. Tel. 0361805409,
0748922050
l Vand apartament 3 camere langa
scoala si gradinita, reabilitat termic, im-
bunatatiri, b-dul Muncii, Micro 16,
0758623443
l Vand apartament 3 camere, etaj 10,
Mal Stang Somes, bLT3, ap.41. Telefon
0742630314
l Vand apartament 3 camere in micro
17 etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in
casa,3 camere +buc, 2 bai plus 2 camere
demisol, gradina 2 ari jumătate zona
Strandului 65.000 euro. Tel.
0742.763.592
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic,
accept prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe 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 garso-
nieră. Telefon: 0740-477865 şi 0749-
689895.

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. Ac-
cept Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în
Micro 17. Informaţii la telefon:
0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi.
Accept 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 Casa rustic, curte si gradina,zona 1,
pret 45.000 euro Tel : 0745.187.931  
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
decomandate,bucatarie,baie 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.

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.

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

0747.614196.

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

etaj 2. Informaţii la adresă.
Vând casă cu etaj în Satu Mare 

str. Turturelelor. Preţ convenabil. Telefon (0742) 031 844. 

Hale si Cladiri
Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395 mp.
toate utilităţile (apa, gaz, canalizare energie electrică,
etc.), si teren aferent 15605 mp la pretul de 300.000
euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de produc-
tie , ateliere , depozite , sopron , etc ) cu  suprafata
construita  totala de  2.563 mp si teren aferent pe Str.
Careiului nr 160 la pretul de 60.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite
, sopron , etc) cu suprafata totala construita de 1.652
mp si teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc Andandino Land Srl in suprafata de
628,24 mp si teren aferent 1.348 mp la pretul de
142.764 euro
Teren  cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.070.622,75 Euro.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) - 45.713 LEI
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 Po-
ligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de
33.410 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in locali-
tatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-vis
de Motel Paradis, in vecinatate de centrul logistic
AQUILA, judetul Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in loca-
litatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in imediata
apropiere de Complex Philadelphia la pretul de
234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata
de 10.600 mp la pretul de 4.460 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 42.520 lei
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 Rizzi25,650.00 lei
Masina de prelucrat piei 22,030.00 lei

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 1.000
peugeot 8.923
autospeciala cisterna 20.000
dacia 1305 1.000
pompa rk 2.267.72
combina frigorifica 924.29
casa de marcat 572.5
casa de marcat 480
sistem de supraveghere 811.29
sistem de supraveghere 770.97
mobilier 1.500
sistem gestiune 5.425.98
sistem gestiune 6.367.57

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 5.975 Lei
Dacia SM 42 CBA (frig) 1.409 Lei
Dacia SM 04 MFL (frig) 3.372 Lei
Citroen Jumper (frig) 3.724 Lei

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC GHEORGHINA SRL
DACIA 1307 1,125.00 lei
CAP TRACTOR VOLVO+ VAGON KRONE
80,458.00 lei
TAHOGRAF 352.00 lei

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 11,280.00 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 BUC
1 2,935.00 lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT
BUC 1 11,720.00 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 5,200.00 lei
SCAUN ERGONOMIC BUC 1
105.00 lei
GHERETA BUC 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 SOTARA SRL
MASINA DE CUSUT GLOBAL     9buc
200.00 lei/buc
MASINA DE CUSUT BROTHER  7buc
250.00 lei/buc
MASINA DE CUSUT JACK          5buc200.00
lei/buc
MASINA BUTON MINERVA      2 buc
250.00 lei/buc
MASA CALCAT TAVOLO 150.00 lei
MASA CALCAT TJ ALT 150.00 lei
GENERATOR PLUTONE             2 buc
250.00 lei/buc
GENERATOR PLUTONE 200.00 lei
MASINA TAIAT GLOBAL 200.00 lei
MASINA CROI WERLO150.00 lei
AUTOTURISM OPEL 8,866.00 lei

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

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

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatorului ju-
diciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, jude-
ţul Satu Mare, in fiecare vineri, SC ERGOLEMN
S.A 08:00, SC FOX COM SRL 08:30,  SC CLA-
RION PROD SRL 09.00 am,  SC LORD LAND
SRL  09.30 am, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A
10:00 a.m., SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30 a.m.,
SC MANITA GUINEEA SRL 11:00 AM , SC MI-
DICONS 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 SIMACO
VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre
vineri ora 11:00 lista bunurilor mobile si imobile
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sectiu-
nea 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 of-
fice@euro-insolv.ro

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bu-
cati, prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone
1 bucata prêt de pornire 4.900 euro, , licitatia se or-
ganizeaza 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 admi-
nistrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta
in, fabrica de procesare mezeluri cu utilajele afer-
ente, loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculeşti, județul
Satu Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al admin-
istratorului 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 apartament lux, 3 ca-
mere, 2 băi, mobilat. Centru

Nou, Piaţa 25 Octombrie,
bloc 11. Telefon

0755.167.229. (după ora
15:00)

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. 

Vînd casa P+E, moderna, la intrarea
in Mărtineşti, 5 minute de centrul ora-
şului, 5 camere, 3 băi, construcţie
2013, 6,25 ari teren, garaj cu etaj, zonă
barbeque, merită văzută. Preţ 94.900
euro, negociabil. Telefon
0746903387, 0740041100.



IMOBILIARE CAREI

l Vand urgent 72 ari, semicentra,
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.
Telefon: 0746476885
l Vand apartament 2 camere deco-
mandate, 37 mp, et. IV, renovat complet
cu multe inbunatatiri, 17.600 euro. Tele-
fon: 0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10
arii, Carei, la 24000 Euro. Telefon:
0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comer-
cial în Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în
Foieni. Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimen-
tară în Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-
coafură cu toate dotările în Carei, zonă
circulată. Telefon: 0746476885.

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vînd casă cu teren la Pomi 20
ari,30.000 euro
negociabil.Tel.0742.692.590  
l Vand casa in Baba Novac, nr. 110.
Informatii la 0749.931.686 
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 as-
faltata, 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, nr. 49. In-
formatii la telefon 0745390764
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, am-
plasata pe o gradina in mijlocul satului
cu livadă. Pret mai ieftin cu 30-40%. Tel
0261.871.558
l Vand teren aproape de Satu Mare,
pret negociabil. Tel 0770912484,
0755401591
l Vand casa tip vechi in sat Dobra nr.
312, aproximativ 9 ari total. Tel
0748.657.306  

l Vand teren intravilant in Vetis
4900mp pe strada Satmarel 300 m.
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 ga-
raje toate utilitatiile in casa,anexe gospo-
daresti plus inca o cladire cu 3 incaperi
pentru atelier,15 ari teren.Tel:
0740.317.642 

VÂNZĂRI AUTO

l Vand IVECO 3,5 tone, platforma
fixa, 3 locuri, roti duble, neinmatriculat,
ATV HONDA. 0744897711
l Vand Super Nova Clima, din 2001,
121.000 km, 0721.693.947.
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 centrala pe lemne 45 kw.
0752.872.776
l Vand masa extensibila cu 6 scaune
tapitate. Telefon 0361.806.719
l Vând aparate foto Nikon D 60,D
90.Tel:0755.785.175  
l Vand masina de scris ADLER, pen-
tru colectionari, functionala.
0748.108.881
l Vand ata MACRAME fabricat la
Talmaciu Sibiu. Telefon 0748.108.881
l Vand televizor color marca ‘’Gold
Star” si covoare.Tel:0745.390.764
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 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 fan varsat.Tel : 0261.870.918 

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vînd 200 sute de oi rasa ţurcană de
sibiu.Tel:0261.838052 după ora 19 sau
0741.454.133 

l Vind purcei 10 saptamani, porc de
carne, Tiream. 0744314043
l Vand 2 capre bune de lapte ;cusca
pentru iepuri si prelata camion.Tel
0740.149.755 
l Vand porci vietnamezi pentru sacri-
ficat, crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand vaca. 0361886575,
0770707618.
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 

ÎNCHIRIERI

l Autoturisme 0743450946
l Dau in chirie spatiu comercial 40
mp, strada Careiului.  0744.252.824
l Dau in chirie casa, garaj, curte, zona
strand. Tel 0741.120.883
l Chirie garsoniera apartament
Tel:0745.774.549
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, 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 autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962

CUMPĂRĂRI

l Cumpar casa locuibila semicentral.
0722637103
l Cumpar seminte negre, floarea
soarelui pentru ambalat, pretul pe loc.
Tel. 0745.217.725 ;    0261-831414
l Cumpăr maşini pentru programul
rabla, asigur radierea maşinii, rog serio-
zitate. Tel. 0740968675
l Cumpăr mobilă lucioasă cu flori sau
ornamente Tel.: 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gra-
tuit. Telefon: 0744-107564, 0770-
459489.
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Mobila second hand (coltare, cana-
pele, mobila, pat etc). 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, mansarda,
având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,– 30.900 euro +
TVA 5%
Apartament nr. 18, str. Corvinilor, nr. 5, mansarda,
având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,– 30.900 euro +
TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
24.300 euro + TVA
Apartament cu 2 camere, situat în loc. Carei, Piața 1
Mai, bloc 8/b, scara B, etaj II, ap. 10,  în suprafață de 42
mp - 9.870 euro

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 Decembrie
1918, nr. 32/B – 55.476 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat in ve-
cinitatea imediata a viilor Carei – 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.  Gri-
gore Ureche, nr. 53 –7.800 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 In-
dustrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-administra-
tiv 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. Bib-
liotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în suprafață utilă
de 280,15 mp - 422.000 euro;
Spatiu comercial si socio-administrativ S+P+2E,
partial construit, in suprafata de 214 mp, depozit,
birouri si 2 soproane in SC=144mp si 36 mp + teren
4.437 mp, situate în loc. Satu Mare, str. Alecu Russo, nr.
25/A – 783.440 lei + TVA
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud. Satu
Mare, compusa din grajd de animale, SU 1.400mp, con-
structie cu destinatie administrativa, productiva si de-
pozitare 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. Unirii, 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. Mag-
noliei, nr. 42 – 147.895 euro + TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare - 540
mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto - 80 mp, at-
elier - 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 ( pro-
prietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in loc.
Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 58.055 euro
+TVA

Constructie cu destinatie productiv-administrativa,
avand suprafata construita de 274,27 mp + teren intrav-
ilan in suprafata de 1.293 mp., situate in loc. Carei, str.
Campului, nr. 54, jud. Satu Mare - 45.010 euro + TVA

Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare, Com-
plex de locuinte cu spatii comerciale, zona Pod Golescu,
proprietatea SC Esrom Tel SA – 31.433 euro + TVA 
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren afer-
ent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas, str.
Victoriei, nr. 133 – 8.942 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, situat in
loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures – ne-
gociere 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 co-
muna 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 terasa
1m X 3 M – la 9.281 lei (2.320,25 lei/buc)
Bunuri mobile ( stoc de marfa, format din imraca-
minte) proprietatea Spencer SRL – 8.481 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru confectii,
auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kinetoterapie,
diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL 
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) propri-
etatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane – masini
debitat, gaurit, freze ) proprietatea Omnia Carei SRL
Bunri mobile ( auto, utilaje constructii ) proprietatea
Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc
) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Explamed
SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar ) pro-
prietatea 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 ) pro-
prietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime produc-
erea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea Panatek In-
vestment Group SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bemcom
Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) proprietatea
Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane) pro-
prietatea Smart Media SRL
Bunuri mob ile ( autoutilitara, marca MAN ) propri-
etatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, mobilier, )
proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea Vonet
Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Danciu
Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse ) propri-
etatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor, centrala
tratare aer, aparat aer conditionat, combina frigori-
fica, diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta, scanner
) proprietatea Global Job Experience SRL
Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) proprietatea
Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje de constructie ) propri-
etatea F.L.W. Rockon SRL – 21.371 lei + TVA
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj, stoc de
marfa format din panouri sectionale pentru usi de
gaqraj ) proprietatea Mirosof SRL
Generator current 2/06.12.2000 - 84 euro + tva
Centrala tel. Alcatel 4200/M/06.12.2000 – 847 euro +
tva
Generator PFAGT 1201 RETI – 100 euro + tva
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, pro-
prietar persoana fizică. Preț: 15.000 euro / 2,25
euro/mp (66.000lei), negociabil. Informații supli-
mentare la tel. 0746.120.673.

Vând Citroen C3, 1.1 benzină, an fa-
bricaţie 2008. Telefon 0742913114.

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

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

Inchiriem spatii pentru birouri, cen-
tral, b-dul Vasile Lucaciu nr.3, per-
soana de contact telefon 0746.203.387

Dau în chirie garaj pe termen lung,
în Satu Mare, strada Negruzzi, nr. 1-
3. Telefon 0742-502958.

Cumpărăm nucă. Tel. 0756.089.281

Vând Opel Astra Caravan 
combi din 95, 1.6 benzină, 

înmatriculat. Preţ 500 euro.
0742.964.968  

VÂND URGENT DOUĂ PARCELE
DE CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ
FOARTE BUNĂ, ÎN VIILE 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.

INFORMARI

l Anunt privind intentia de elaborare
a planului urbanistic zonal: Lotizare in
vederea construirii de locuinte unifamil-
iale municipiul Satu Mare, extravilan
nr.cad 175489.
Intiator/beneficiar Santai Emeric Fran-
cisc si Santai Ildiko. Publicul este invitat
sa transmita observatii si propuneri
privind intentia de elaborare a planului
pana cel tarziu la data de 14.12.2015. Co-
mentariile, observatiile si propunerile
referitoare la intentia de elaborare a plan-
ului 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 limita indicat). Observatiile vor fi
transmise catre Centrul de Informare
pentru Cetateni pe adresa Satu Mare,
Piata 25 octombrie, nr.1, telefon
0261.805.555, email: consultarepub-
lica@satu-mare.ro. Raspunsul la obser-
vatii va fi pus la dispozitia publicului
pana la data de 06.01.2015 prin afisare la
sediul primariei, publicare pe pagina de
internet a primariei la adresa www.satu-
mare.ro. Etapele preconizate pentru con-
sultarea publicului pana la aprobarea
planului:
1.Etapa elaborarii propunerilor estimat
luna ianuarie 2016
2. Elaborarea raportului consultarii pub-
licului estimat luna februarie 2016
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07:00 – Ştiri NV TV
07:30 – Muzică de petrecere
08:00 – DA'Neatza! (direct)  
09:00 – NVdem la TV! (reluare)  
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Glasul Bisericii (reluare)  
12:00 – Ora Adevărului (reluare)  
13:00 – Muzică şi voie bună  (reluare) 
15:00 – Teleshopping (reluare)
16:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa
(reluare)
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului (direct)  
19:00 – Şedinţa Consiliului Local
Negreşti Oaş din data de 23.11.2015
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Viaţa la ţară 
22:00 – Film serial: “Secţia de Poliţie”
ep. 14

22:30 – Film documentar:
„Mulţumim lui Dumnezeu pentru
fotbal” ep. 5
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – DA'Neatza! (reluare)
01:00 – Film artistic: „Alegerea
Sarei”
02:30 – Film documentar: „Mai
mult decât un miracol”
03:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
04:00 – NVdem la TV! (reluare)  
05:00 – Film românesc: „Bomboane
de ciocolată”
05:30 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 14 (reluare)  
06:00 – Avocat TV  (reluare)
07:00 – Ştiri NV TV

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
09:00 Starea naţiei
10:00 Tot ce contează

11:00 Viaţa cu Derek 12:00
Teleshopping 12:30 În grădina
Danei 13:00 Fără etichetă 14:00
Telejurnal 15:00 Teleshopping
15:30 Convieţuiri 16:55 Vorbeşte
corect! 17:00 Profesioniştii... cu
Eugenia Vodă 18:00
Superconsumatorul 19:00 Express
economic 19:45 Vorbeşte corect!
19:55 Starea zilei 20:00 Telejurnal
21:00 Vorbeşte liber! 22:30 Starea
zilei 22:35 Starea naţiei 23:35 Pe
urmele fiului 01:05 Politică şi
delicateţuri 

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
Clipa de fericire 22:30 Ştirile Pro Tv
23:00 Culisele puterii 00:00
Homeland: Reţeaua terorii 01:00
Jane şi Maura: Detectivi în Boston
02:00 Lecţii de viaţă 03:00 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 Te cunosc de undeva
23:30 Un show păcătos 01:00 Şerifi
de România 03:30 Observator
special

07:15 Focus din
inima României
08:20 Focus Magazin
09:00 Râzi şi câştigi
09:30 Teleshopping

10:00 Putere şi Glorie 11:00

Teleshopping 11:30 Ajutor! Vreau
să slăbesc! 13:20 Teleshopping
13:50 Nimeni nu-i perfect 14:30
Teleshopping 15:00 Râzi şi câştigi
15:30 Trăsniţi din NATO 16:30
Focus 17:00 Cireaşa de pe tort
18:00 Focus 19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotaşilor 21:00
Putere şi Glorie 22:00 Trăsniţi din
NATO 22:45 Focus din inima
României 23:15 Focus Magazin
00:00 Anul fara Mos Craciun 02:00
Cronica cârcotaşilor 02:45 Trăsniţi
din NATO

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 In
dragoste si in razboi 22:30
WOWBiz 00:30 Știrile Kanal D
01:45 Furtuna pe Bosfor 03:45 Te
vreau lângă mine

0 8 : 4 5
Te l e s h o p p i n g
09:00 Iertare
1 1 : 0 0

Teleshopping 11:15 Rosario 13:30
Teleshopping 14:00 Tânăr şi
Neliniştit 15:00 Chemarea inimii
17:00 Iţi ordon să mă iubeşti! 18:00
Iertare20:00 Rosario 22:00
Corazón Esmeralda 23:00 Inimă de
ţigan 00:00 Iubiri vinovate 01:00
Iertare 02:30 Doamne de poveste
03:30 Inimă de ţigan

07:45 Reteta
dragostei 08:45 Să te
prezint părinţilor
10:00 Invitație la
botez 11:00

Prodanca şi Reghe: Dragoste în
prelungiri 13:00 Să gătim româneşte
14:00 Obsesia 15:00 Nu-i usor sa fii
mireasa! 16:00 Intenţii necurate
17:30 Triunghiul răzbunării 19:00
Obsesia 20:00 Dr. House 21:00 Dr.

House 22:00 Totul despre sex 23:00
Prietenii tăi 00:00 Totul despre sex 

08:05 Un an bun
10:05 Walesa 12:10
Y Syrcas 13:50
Liza, zâna-vulpe

15:30 Tom şi Jerry: Ajutoarele lui
Moş Crăciun 15:55 O noapte la
muzeu 17:45 Bhopal: O rugăciune
pentru ploaie 19:25 Secţia de
geriatrie 20:00 Pinguinii din
Madagascar 21:35 Cei rămaşi 22:35
Flesh and Bone 23:40 Prădător de
noapte 01:15 Moştenirea diavolului
02:45 Cinci ani 04:20 Northmen.
Saga vikingilor

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 Fotbal UEFA
Champions League: Barcelona - AS
Roma 15:00 Ştiri Sport.ro 16:00
Rezumate UEFA Champions
League 18:00 Ştiri Sport.ro 18:30
Ora exactă în sport 19:00 Rezumate
UEFA Champions League 21:00
Ştiri Sport.ro 22:00 Regii KO-ului
23:00 Wrestling SMACK: Episodul
480 23:45 Rezumate UEFA
Champions League 01:45 Ştiri
Sport.ro 02:00 Wrestling RAW 

07:00 Sărituri cu
schiurile 08:30
Sărituri cu schiurile
09:30 Sporturi cu
motor 09:45

Haltere 11:00 Sărituri cu
schiurile 12:00 Sărituri cu
schiurile 13:00 Haltere 14:00
Curling 16:00 Sărituri cu
schiurile 16:30 Biatlon 17:30
Curling 20:00 Biatlon 21:00
Sărituri cu schiurile 21:45
Haltere 22:30 Omnisport 23:00
Omnisport 23:05 Călărie 23:35
Călărie 00:00 Sporturi cu motor
00:15 Haltere 01:30 Haltere
03:15 Sărituri cu schiurile

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 Sinteza zilei 23:15
În gura presei 00:00 Ştiri 01:00
Sinteza zilei 03:00 Subiectiv 04:00
La Ordinea Zilei

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 Deschide
lumea 20:00 Realitatea de la fix
21:00 Jocuri de Putere 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 Maestrul
piscinelor 08:35
Executorul 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 Căsuţe în copaci
13:00 Acvarii la comandă 14:00 Băi
high-tech 15:00 Camioane în
Australia 16:00 Vânătorii de licitaţii
16:30 Războiul depozitelor –
Canada 17:00 Executorul 17:30
Comoara din container 18:00
Maşini pe alese 19:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? 19:30 Cum
se fabrică ? 20:00 Cuba și mașinile
americane 21:00 Maşini nervoase
22:00 Trenuri în Alaska 23:00
Camioane în Australia 00:00
Misterul insulelor ucigaşe 01:00
Clipe de teroare 01:50 Comoara de
pe Insula Șarpelui 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Cei din jur nu sunt de

acord cu ideile dumneavoastră. Nu
vă lăsaţi demoralizat şi nu renun-
ţaţi la planurile de schimbare! 
TAUR (21.04 - 21.05)

Dimineaţă aveţi parte de
câteva momente mai încordate,
din cauza controverselor cu un
coleg sau cu un partener de afaceri.  
GEMENI (22.05 - 21.06)

Sunteţi indispus din
cauză că vi se anulează o delegaţie.
Nu este cazul să vă faceţi griji, este
doar o amânare şi nimic mai mult. 
RAC (22.06 - 22.07)

Apar neînţelegeri în rela-
ţia cu un partener de afaceri. Păs-
traţi-vă calmul şi încercaţi să găsiţi
o soluţie de compromis! Pentru a
depăşi momentele tensionate de
azi, trebuie să vă înarmaţi cu multă
răbdare. 
LEU (23.07 - 22.08)

Vă sfătuim să nu vă asu-
maţi prea multe responsabilităţi,
pentru că riscaţi să nu le faceţi faţă.
Nu este momentul să vă ocupaţi de
afaceri.  
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Vă recomandăm să amâ-
naţi activităţile care necesită tact şi
putere de concentrare. Spre seară,
primiţi un cadou de la o rudă mai
în vârstă. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Deveniţi irascibil din
cauză că nu reuşiţi să vă respectaţi
programul. Dacă nu vă controlaţi
nervozitatea, riscaţi să aveţi neplă-
ceri, atât la serviciu, cât şi acasă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Dimineaţă s-ar putea să
fiţi puţin deprimat şi să vă simţiţi
lipsit de vlagă. Relaţiile sentimen-
tale sunt foarte bune.  
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

O rudă apropiată vă ajută
să depăşiţi un moment dificil din
relaţiile parteneriale. După-amiază
staţi mai bine cu moralul, mai ales
după ce primiţi o sumă importantă
dintr-o colaborare. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Nu este o zi favorabilă ac-
tivităţilor intelectuale. Vă cam lip-
seşte inspiraţia şi nu reuşiţi să
terminaţi o lucrare importantă. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Se pare că nu vă puteţi
respecta programul din cauza unor
evenimente neprevăzute. Vă sfă-
tuim să nu vă puneţi prea mari spe-
ranţe într-o afacere, pentru că s-ar
putea să fiţi dezamăgit. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Sunteţi indispus din
cauza atmosferei tensionate de la
serviciu. 

HOROSCOP

Ora 20.30 - Clipa de fericire

Nr.1482 / 12.11.2015

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 ju-
diciar, 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.
1) 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 –
87.319,62 lei
b) Casa de marcat - preț pornire la licitație –
57,60 lei + TVA
În fiecare zi lucrătoare de miercuri la ora 12.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. Caietul de sarcini poate
fi achiziționat de la lichidator pentru suma
de 200 lei.
2) SC TERMO VIT SRL, CUI 22205511

Aparat de sudură PVC cu 2 capete – marca
Urban, Model AKS 4211/DK – preț de
pornire la licitație – 13.720 lei.
În fiecare zi lucrătoare de miercuri, la ora 11.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. 
Solicităm persoanelor interesate de
cumpărarea bunurilor depunerea de oferte
pentru cumpărarea acestora. Ofertele vor fi
depuse la lichidatorul judiciar.

Informații suplimentare–
tel.0745545862, 0786199011
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Oamenii legii au stabilit
că petardele şi artificiile de pe
piaţa neagră sătmăreană provin
din ţări precum Ungaria şi
Ucraina. Suntem convinşi că ace-
iaşi oameni ai legii cunosc în de-
taliu şi cine le achiziţionează din
ţările vecine, metodele prin care le
introduc în ţară, dar mai ales cine
le plasează în judeţ. Singura pro-
blemă este că fenomenul este
aproape imposibil de ţinut sub
control. Şi asta pentru că există o
cerere destul de mare pe piaţă. Ne
referim la sutele de inconştienţi

care de abia aşteaptă să aprindă
aceste materiale pirotehnice, peri-
clitând integritatea fizică a celor
din jur. În atare condiţii, este
aproape imposibil să combaţi
acest fenomen. Ceea ce - onor au-
torităţile - au reuşit să facă este di-
minuarea fenomenului. În orice
caz, suntem convinşi că reţelele au
fost deja instruite cu privire la
“comercializarea” petardelor, iar
pe lângă celebrul “ţighi, ţighi”
vom auzi tot mai mult - mai ales
în preajma pieţelor - şi hit-ul ier-
nii: “petarde, petarde”.  

Reţele “pirotehnice” în stand-by

Tincuţa Fernea are nevoie de votul
sătmărenilor la Vocea României
8 Tânăra talentată sătmăreancă va evolua în ediţia din
1 Decembrie a emisiunii

Tânăra talentată artistă
sătmăreancă Tincuţa
fernea a reuşit să treacă de

proba duelurilor de la Vocea
României, astfel că va evolua în
ediţia de 1 decembrie a emisiunii.
Sătmărenii trebuie să dea dovadă
de unitate şi să-i acorde Tincuţei
voturile lor pentru a merge mai
departe.

Tincuţa Fernea a reuşit,
după prestaţia ei de vineri seara, să
treacă de proba duelului, fiind
aleasă de mentorul ei, Tudor
Chirilă, în detrimentul unei artiste
mult mai experimentate, Florentina
Ciuna, care a fost salvată, la rândul
său, de Loredana. 

Acum Tincuţa se
pregăteşte intens pentru etapa a
treia care presupune interpretarea
live a unei piese alese de mentorul
său, Tudor Chirilă. În această etapă,
însă, Tincuţa are nevoie de tot
sprijinul sătmărenilor şi al
iubitorilor de muzică. În această
etapă, care se va desfăşura în data de
1 Decembrie, evoluează câte patru
concurenţi din fiecare echipă din
care vor merge mai departe doar
doi, unul ales de public şi unul ales
de antrenor. 

Aşadar, sătmărenii sunt
invitaţi ca în seara zilei de 1
Decembrie, chiar de Ziua Naţională

a României, să urmărească evoluţia
Tincuţei de la Vocea României şi să
o voteze trimiţând un sms la un
număr de telefon care va fi afişat, în
momentul concursului, pe ecran.
“De 1 Decembrie, ora 20.30, voi
cânta în cadrul emisiunii Vocea
României. Dragi sătmăreni, vă rog
să urmăriţi concursul, să vă bucuraţi
de muzică şi să-mi acordaţi votul
dumneavoastră pentru a putea
reprezenta în continuare judeţul

nostru în cadrul acestui concurs”,
spune Tincuţa Fernea într-un mesaj
adresat tuturor sătmărenilor. 

Consiliul Judeţean Satu
Mare a lansat o campanie de
susţinere a tinerei sătmărence
intitulată “Întreg judeţul Satu Mare
o votăm pe Tincuţa Fernea. Fiecare
vot contează”. Aşadar, sătmărenii
pot da dovadă de unitate şi să o
sprijine, cu un vot, pe Tincuţa
Fernea. 

SOLIDARITATE. Toţi sătmărenii sunt îndemnaţi să o voteze 
pe Tincuţa la Vocea României

floRin duRa

VREMEA AZI 
8

8
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weather channel
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8 10 %  şanse de precipitaţii

Maxima: 7°C         Minima: -1°C
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aa

a

EURO 4,4509

USD 4,1773

100 Forinţi 1,4266

În după-amiaza zilei de
luni, poliţiştii Biroului Rutier au in-
tervenit la faţa locului la un acci-
dent de circulaţie produs pe strada
I.C.Brătianu din municipiul Satu
Mare. Din cercetările efectuate la
faţa locului s-a stabilit că Ionel O. a
condus autoturismul marca Dacia,
iar pe fondul neacordării priorităţii
de trecere,  a accidentat o tânără în
vârstă de 21 de ani, care era angajată
în traversarea străzii pe trecerea
pentru pietoni marcată şi semnali-

zată corespunzător. În urma eveni-
mentului a rezultat rănirea uşoară a
tinerei. 

Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul etilotest, rezulta-
tul fiind negativ, şi i-au fost recol-
tate probe biologice de sânge în
vederea stabilirii alcoolemiei. În
cauză s-a întocmit dosar penal şi se
efectuează cercetări sub aspectul co-
miterii infracţiunii de vătămare cor-
porală din culpă. 

Robert Marcus

Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere spaţii la
etajul clădirii din str. DECEBAL, nr. 2,
Satu Mare, pentru activitate de birotică.

Informaţii la: 0261-712670.

Lovită pe trecerea de pietoniA furat lemne
din pădurea
vecinului

Poliţiştii din Santău au
identificat, la data de 23 noiembrie,
o persoană de sex masculin, bănuită
de comiterea unei infracţiuni de
furt de arbori, în dauna lui Zoltan
E.  În urma activităţilor specifice
desfăşurate, oamenii legii au stabilit
că, la data de 2 noiembrie, acesta s-
a deplasat în pădurea proprietate
personală, care este situată lângă
parcela păgubitului, de unde ar fi
tăiat un număr de opt arbori
marcaţi de esenţă cer, din care patru
de pe parcela părţii păgubite,
bănuitul cunoscând în mod eronat
că se află în parcela sa de pădure.
Prejudiciul cauzat a fost recuperat şi
predat păgubitului. În acest caz se
efectuează cercetări sub aspectul
comiterii infracţiunii de furt de
arbori. 

Robert Macus
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