
Prima ninsoare 
din această iarnă 
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Inventivitatea escrocilor
nu are limite. În ultimii ani, aceştia
au început să se dea reprezentanţi ai
unor instituţii de forţă ale Statului,
sperând că numele instituţiei îi va
determina pe unii naivi să le
comunice informaţiile solicitate. În
majoritatea cazurilor, escrocii sunt
interesaţi de cardurile bancare ale
victimelor. Una dintre instituţiile
ale căror nume le  folosesc
infractorii în tentativele lor de
escrocare este Agenţia Naţională de

Administrare Fiscală (ANAF). În
ultimele zile, escrocii au fost în stare
să creeze inclusiv un site fals în
numele ANAF. Anterior, aceştia au
folosit metoda phishing, prin
utilizarea de adrese de mail care
includ termenii “antifraudă” şi
“ANAF”. În alte cazuri, escrocii au
încercat să blocheze activitatea
unor firme, dându-se reprezentanţi
ai ANAF.
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Escrocherii în numele Fiscului
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Consilierii locali au îngropat
securea războiului
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Social-democratele
o susţin pe 

Tincuţa Fernea

Deputatul PNL Ioan Ol-
tean a primit 600.000 de euro, într-
o biserică, de la omul de afaceri
Mihai Rotaru, pentru a interveni la
Crinuţa Dumitrean să fie aprobată
în comisia ANRP cererea omului de
afaceri de acordare a unei despăgu-
biri de aproape 109 milioane de lei,
pentru un teren în Piteşti. Deputatul
PNL Ioan Oltean a fost audiat ieri
la DNA timp de aproximativ trei
ore. La ieşirea din sediul DNA, în

jurul orei 18.15, deputatul PNL nu
a făcut declaraţii, spunând doar că
nu ştie unde este biserica din Chitila
unde ar fi primit mita de la omul de
afaceri. Direcţia Naţională Antico-
rupţie a arătat ieri, într-un comuni-
cat de presă, că deputatul Ioan
Oltean este urmărit penal pentru
complicitate la abuz în serviciu dacă
funcţionarul a obţinut pentru sine
sau pentru altul un folos necuvenit
şi trafic de influenţă.

Deputatul PNL Ioan Oltean, acuzat că a
primit 600.000 de euro mită într-o biserică

Aşteptăm propunerile dumneavoastră!

Sport, pag. 10-11
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TARoM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.oN Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - PoSzET
INTERVENŢII CAzANE 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NoN SToP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CliniCA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-stOP

Azi este

Vineri, 27 noiembrie 2015
ziua 331 a anului

Cine se întoarce la origini,
găseşte originile schimbate.

(Friedrich Nietzsche)

Soarele răsare la 7 şi 51 minute,
apune la 16 şi 42 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. M. Mc. Iacob
Persul; Sf. Cuv. Natanail şi
Pinufrie (Post)
romano – catolic - Sf. Virgil, ep.
Greco – catolic - Sf. m. Iacob
Persul.

1095 - Papa Urban al II-lea
declară Prima Cruciadă la
Conciliul de la Clermont.

l OPINIE DE GAZETAR

CIPrIaN bâtea

România, deci implicit şi
judeţul Satu Mare, se află - din punct
de vedere geo-politic - într-o zonă nu
tocmai calmă. Mai exact, ne aflăm în
Balcani, cunoscut de-a lungul istoriei
drept un butoi cu pulbere al Europei.
În Ucraina avem un conflict militar în
toată regula. Cu toate că acesta nu mai
este intens mediatizat, nu înseamnă că
el nu există. În Ungaria s-a înregistrat
o criză majoră a imigranţilor, soldată
cu măsuri nemaiîntâlnite după
căderea comunismului. Mai exact, rea-
pare gardul de sârmă ghimpată la
graniţe. În Republica Moldova au loc
acţiuni care stârnesc îngrijorarea
autorităţilor de la Bucureşti, după ce
un fost prim-ministru al coaliţiei pro-
europene a fost pus sub acuzare de
către autorităţile de peste Prut. Chiar
şi preşedintele Klaus Iohannis a cerut

regândirea poziţiei ţării noastre faţă de
Republica Moldova, ţară soră, în care
sforile par să fie trase de către Marele
Urs de la Est. În Turcia - mai exact la
graniţa cu Siria - au loc frământări mil-
itare. Mai mult, în inima Europei au
loc atentate teroriste, a căror amploare
nu a mai fost întâlnită de la cel de-al
Doilea Război Mondial. 

Iar ca meniul să fie complet,
acum şi judeţul Satu Mare resimte
efectele situaţiilor de criză produse în
jurul României. Pentru a opri posi-
bila migrare a teroriştilor şi a altor el-
emente infracţionale sunt efectuate la
graniţe controale suplimentare. De
altfel, la Vama Petea se formează cozi
de TIR-uri din cauza intensificării
controalelor la punctele de trecere a
frontierei. Poliția de Frontieră verifică
amănunţit persoanele și mijloacele de

transport care intră sau ies din Româ-
nia. Astfel că cei care doresc să treacă
graniţa în Ungaria sunt nevoiţi să stea
ore în șir până le vine rândul.

Iată că deşi am fost
binecuvântaţi până mai ieri, nefiind
obligaţi să resimţim măsuri restric-
tive impuse din raţiuni de securi-
tate, nu am scăpat de ce ne era mai
frică. Dar sperăm, totuşi, ca măcar
la noi autorităţile să evite anumite
crize politice, care s-ar putea rever-
bera în situaţia de securitate a ţării.
Românii încă mai speră că
autorităţile au învăţat din greşelile
trecutului. Sperăm cu toţii ca aceste
măsuri de control să nu fie extinse.
Mai exact, să nu fie autorităţile ob-
ligate să le extindă. În concluzie,
sperăm cu toţii ca fitilul butoiului
cu pulbere să fie stins.  

Criza de securitate bate la porţile judeţului

recoMANDărI  NorD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

DesPre Dakar 2016 
la Da’Neatza
Nu mai este mult şi rider-ul
sătmărean Emanuel Gyenes va
concura la o nouă ediţie a Raliului
Dakar. Tocmai de aceea, l-am invi-
tat pe canapeaua DA’Neatza pen-
tru a ne povesti cum e să fii prezent
la cel mai dur raliu din lume şi de
ce ai nevoie pentru a fi acolo. Iar
dacă e vineri şi miroase a week-
end, vă oferim un voucher de la
Club Nox, pentru o seară de neui-
tat. De la 8.00 la 9.00 cu Dani
Chiorean la Nord Vest TV.

Ora aDeVĂrUlUI
CAMPANIA NoRD VEST TV
TE CoNSULTĂ
Ediţia de astăzi, de la ora 18:00,
îi este rezervată medicului oftal-

molog Levai Lehar. Vă invităm
și pe dumneavoastră să luaţi
parte telefonic cu întrebări
legate de starea de sănătate cât şi
pentru înscrierea copiilor pe
„Lista Moşului”. Moderatorul
emisiunii, Victor Constanti-
novici.

INCUrsIUNe ÎN COtIDIaN
CARP, ÎN PREAJMA
SĂRBĂToRILoR
Lucian Marişca – preşedintele
CARP Satu Mare - ne va furniza
informaţii de ultimă oră în ceea
ce priveşte înscrierea pensionar-
ilor şi a angajaţilor în această
unitate de ajutor reciproc, dar şi
facilităţile acordate cu ocazia
sărbătorilor de iarnă. Realiza-
tor: Dumitru Ţimerman.

www.gazetanord-vest.ro
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Escrocherii în numele Fiscului
8Infractorii invocă tot mai des ANAF-ul în tentativele lor de a-i înşela pe contribuabili

Inventivitatea escrocilor nu are
limite. În ultimii ani, aceştia au
început să se dea reprezentanţi

ai unor instituţii de forţă ale
Statului, sperând că numele
instituţiei îi va determina pe unii
naivi să le comunice informaţiile
solicitate. În majoritatea cazurilor,
escrocii sunt interesaţi de cardurile
bancare ale victimelor. Una dintre
instituţiile ale căror nume le
folosesc infractorii în tentativele
lor de escrocare este Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală
(ANAF). În ultimele zile, escrocii
au fost în stare să creeze inclusiv un
site fals în numele ANAF.
Anterior, aceştia au folosit metoda
phishing, prin utilizarea de adrese
de mail care includ termenii
“antifraudă” şi “ANAF”. În alte
cazuri, escrocii au încercat să
blocheze activitatea unor firme,
dându-se reprezentanţi ai ANAF.

Site fals în numele
ANAF

În ultima perioadă,
escrocii au început să folosească
mediul online pentru a-i înşela pe
români, încercând să-i determine
să le transmită diverse date
personale, precum şi date legate de
carduri şi conturi bancare. Mai
nou, escrocii au ajuns să înfiinţeze
chiar un site, despre care pretind
că ar fi al Fiscului. 

Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală (ANAF) a
avertizat în cursul zilei de ieri
privind existenţa unui site care nu
aparţine instituţiei şi prin
intermediul căruia
contribuabililor li se cer date
personale, inclusiv numărul
cardului bancar, în vederea
restituirii unei taxe.

“Vă rugăm NU
COMPLETAŢI formularul pus la

dispoziţie pe SITE-UL
http : / / w w w.ta xe - a na f .c om / .
Precizăm că procedurile de
sesizare a organelor competente
sunt în curs”, se arată într-un
comunicat transmis în cursul zilei
de ieri de ANAF.

În decurs de câteva ore
site-ul a fost blocat de autorităţi.
“Această pagină web de la
www.taxe-anaf.com  a fost
raportată ca fiind un fals web și a
fost blocată pe baza preferințelor
de securitate”, era mesajul care îi
întâmpina pe cetăţenii care
încercau să acceseze site-ul fals.

Tentativă de phishing
La mijlocul lunii

septembrie, Direcţia Generală
Antifraudă Fiscală a avertizat
asupra unor tentative frauduloase
de colectare a unor date
confidenţiale (phishing ), prin
utilizarea de adrese de mail care
includ termenii “antifraudă” şi
“ANAF” şi a recomandat
ignorarea solicitărilor de la adrese
de email cu origine îndoielnică.

Fiscul a prezentat la
momentul respectiv o tentativă
de phishing având ca origine
adresa de email

antifraudaromania@papayasel.net.
Mesajul cerea ca răspunsul să fie
transmis către o altă adresă de email,
anaf.antifrauda@yandex.com, în
termen de 24 de ore şi să includă mai
multe documente, printre care actul
constituitiv al societăţii, extras de
cont bancar şi cărţile de identitate
ale asociaţilor.

Tentativă de
falimentare 
a unor firme

În cursul lunii iunie 2013,
şase firme din judeţul Satu Mare
aproape că au fost aduse în pragul
falimentului, prin intermediul unei
metode de lucru asemănătoare. O
persoană neidentificată până în ziua
de azi s-a prezentat în centrala unei
bănci comerciale din Bucureşti în
data de 18 iunie 2013, dându-se
drept reprezentant al ANAF.

Aceasta a înmânat lucrătorilor
bancari decizii falsificate de poprire
pe conturile celor şase societăţi
comerciale din judeţul Satu Mare,
deşi acestea aveau obligaţiile fiscale
achitate la zi. Valoarea totală a
popririlor era de aproximativ 15
milioane de lei (150.000.000.000 lei
vechi). Printr-un noroc providenţial,
falsurile au fost descoperite înainte
de a afecta în mod serios activitatea
societăţilor comerciale vizate de
gruparea infracţională. Printre
societăţile vizate s-a aflat şi SC Nord
Vest TV Advertising SRL, pe care
funcţionează postul de televiziune
Nord Vest TV şi care editează
cotidianul Gazeta de Nord-Vest. În
urma reclamaţiilor depuse de firmele
păgubite, Poliţia Capitalei
investighează cazul, însă nici după
doi ani nu a reuşit să identifice
persoana care s-a dat reprezentant al
ANAF.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

SZASZ LORAND

În  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

METODĂ. Escrocii încearcă online să profite de frica românilor faţă de ANAF
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Prima ninsoare din această iarnă 
8Prefectul Avram s-a arătat mulţumit de promptitudinea celor de la Drumuri Naţionale Satu Mare

Iarna şi-a intrat pe deplin în
drepturi. Ieri a nins pentru
prima dată în această perioadă

rece şi în judeţul Satu Mare.
Zăpada a căzut în cantităţi destul
de însemnate dincolo de Huta
Certeze, în zona în care, an de an,
se ţine festivalul câmpenesc “Sâm-
bra Oilor”. Prefectul Eugeniu
Avram a verificat modul în care
reprezentanţii Drumurilor
Naţionale din judeţ sunt pregătiţi
pentru a face faţă oricărei situaţii
de criză şi s-a declarat mulţumit de
ceea ce a văzut.

Strat de zăpadă
Zăpada a început să cadă în

zona respectivă încă de la orele
dimineţii. Cum temperatura era de
circa minus două grade, la un mo-
ment dat s-a aşternut şi un strat de
câţiva centimetri de zăpadă. 

Din fericire, ninsoarea nu a
fost una foarte puternică, astfel că
doar pe anumite porţiuni zăpada a
acoperit carosabilul. Pentru a pre-
veni orice eveniment nefericit,
reprezentanţii Secţiei Satu Mare a
Drumurilor Judeţene au ieşit pe dru-
mul din zona Huta Certeze cu o
autospecială dotată cu lamă şi
răspânditor de sare. O altă
autospecială similară a fost trimisă în
judeţul vecin, Maramureş, deoarece
se pare că acolo ninsorile au fost put-
ernice.

Autorităţi pregătite
Afându-se în zonă, prefec-

tul Eugeniu Avram a verificat modul
în care reprezentanţii Drumurilor
Naţionale sunt pregătiţi să intervină
dacă este necesar. A aflat astfel, de la
şeful Districtului Negreşti-Oaş, ing.
Florin Merlus, că stocurile de sare
sunt pregătite, şi sunt pregătite să
intervină în orice moment trei au-
tospeciale şi un buldoexcavator. 

Prefectul Avram s-a arătat
mulţumit de cele văzute, ex-

primându-şi totodată speranţa că nu
vor fi situaţii de urgenţă în această
iarnă. “Aceasta este zona cea mai
vulnerabilă a judeţului în ceea ce
priveşte anotimpul rece. Este prima
zăpadă din această perioadă şi am
putut observa că reprezentanţii Dru-
murilor Naţionale sunt pregătiţi să
intervină în orice moment. Oamenii
de aici sunt pregătiţi”, a arătat prefec-
tul Avram.

Utilaje şi stocuri 
asigurate

La rândul său, şeful Secţiei
Drumuri Judeţene Satu Mare, ing.
Ioan Barbul, a arătat că toate districtele
din judeţ sunt pregătite pentru iarnă.
În total, în judeţ sunt şase districte.
Districtul Satu Mare dispune de opt
autospeciale şi un buldoexcavator, dis-
trictul Carei are cinci autospeciale şi

un buldoescavator, districtul Livada
are cinci autospeciale şi un buldoexca-
vator, în timp ce districtele Tăşnad,
Supur şi Negreşti-Oaş au fiecare câte
trei autospeciale şi un buldoescavator.

Inginerul Ioan Barbul a mai
precizat că în tot judeţul sunt pregătite
stocurile de sare, iar utilajele sunt
pregătite să intervină în orice moment.
În cazul în care va fi necesar, stocurile
de sare pot fi reîmprospătate.

FLORIN DURA

PROMPTITUDINE. Autospecialele de deszăpezire au acţionat pe şosele încă de la prima ninsoare în judeţ

Primăria Satu Mare a găz-
duit ieri conferinţa de închidere a
proiectului privind reabilitarea clă-
dirii fostului Cinematograf Popular.
La eveniment au participat primarul
municipiului Satu Mare, Dorel
Coica, reprezentanţii Fundaţiei
PRIMOM pentru promovarea în-
treprinderilor din judeţul Szabolcs -
Szatmar - Bereg (Ungaria) - în cali-
tate de lider de proiect, respectiv ma-
nagerul de proiect al părţii române -
Adriana Lenghel. Cu toate că lucră-
rile principale s-au finalizat, în urma
descoperirii unor picturi şi stucaturi
valoroase, s-a decis continuarea lu-
crărilor pentru reabilitarea acestora. 

O clădire 
multifuncţională

Valoarea totală a proiectu-
lui a fost de 1.917.005 euro, din care
887.763 euro a revenit liderului de
proiect - respectiv partea maghiară,
iar 1.029.242 euro a revenit munici-
piului Satu Mare. Obiectivul proiec-
tului l-a constituit refuncţionalizarea
clădirii fostului Cinematograf Popu-
lar, aceasta recăpătându-şi destinaţia
iniţială, devenind un centru de afa-
ceri, de perfecţionare, de expoziţii şi
de promovare. “Au fost finalizate lu-
crările de reabilitare cuprinse în con-
cepţia iniţială de funcţionare a
clădirii prin crearea la subsol şi par-
ter de microateliere, săli de cursuri şi
de promovare. La etaj se situează sala

de conferinţe, cu o capacitate de 300
de persoane, o sală mică pentru se-
minarii, întâlniri şi spaţii expoziţio-
nale. La parter sunt amenajate nouă
spaţii, care adăpostesc microateliere
cu rol educaţional şi de promovare.
În cadrul clădirii reabilitate va func-
ţiona un birou comun de dezvoltare
a mediului de afaceri transfronta-
lier”, a spus Adriana Lenghel. 

Noi lucrări pentru 
reabilitarea picturii

Adriana Lenghel - în cali-
tate de manager de proiect - a preci-
zat că după ce s-au descoperit
picturi şi stucaturi vechi, considerate
valoroase, s-a luat decizia de a le res-
taura. “În 27.08.2015, în urma fina-
lizării unei proceduri de achiziţii
publice a fost semnat un nou con-
tract de lucrări suplimentare care cu-
prinde proiectare şi execuţie lucrări
de restaurare picturi şi stucaturi des-
coperite ulterior demarării lucrărilor
de reabilitare propriu-zisă. Valoarea
lucrărilor suplimentare este de
1.005.641 lei, cu termen de finali-
zare în luna ianuarie a anului viitor”,
a spus Adrian Lenghel. 

Mulţumiri partenerilor
din Ungaria

Primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, a ţinut să le
mulţumească partenerilor maghiari

pentru faptul că au împărtăşit din
experienţa lor şi angajaţilor Primă-
riei Satu Mare, astfel încât proiectul
a fost finalizat cu succes. “Mă bucur
că am putut fi împreună la finalul
unui proiect foarte important pen-
tru municipiul Satu Mare. În toată
această perioadă de derulare a pro-
iectului relaţiile noastre au fost ex-
trem de plăcute şi de utile. Dorim şi
în continuare să păstrăm aceleaşi re-
laţii bune şi să continuăm eforturile
comune de a accesa proiecte şi pe vii-
tor. Vreau să le mulţumesc partene-
rilor maghiari pentru sprijinul pe
care l-au dat echipei mele de la Pri-

mărie şi trebuie să recunoaştem că au
o experienţă bogată şi avem ce învăţa
de la ei”, a precizat primarul Dorel
Coica. 

Maghiarii vor continua-
rea colaborării

Preşedintele Consiliului
administrativ al Asociaţiei PRI-
MOM (Ungaria), Czomba Csaba, a
arătat că acest proiect finalizat cu
succes poate constitui o bază pentru
derularea unor proiecte comune şi
pe viitor. “Şi pentru noi a fost un
proiect foarte important. Deşi am
făcut mai multe proiecte transfron-

taliere, acest proiect - având în ve-
dere amploarea lui - a fost printre
cele mai importante. Noi am consta-
tat că proiectul s-a desfăşurat armo-
nios. Şi la noi, în Nyiregyhaza, s-a
reabilitat o clădire foarte frumoasă
prin acest proiect. Desigur, proiectul
nu se încheie astăzi. Trebuie să găsim
o utilitate acestor clădiri. Deci,
putem spune că proiectul continuă
şi în viitor. Considerăm că acest pro-
iect poate să pună bazele unor vii-
toare proiecte comune între
municipiile Nyiregyhaza şi Satu
Mare”, a precizat Czamba Csaba.

Ciprian Bâtea

Meşteşugarii din Satu Mare au un sediu ultramodern
8Primăria Satu Mare a închis ieri proiectul privind reabilitarea fostului Cinematograf Popular
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Consilierii locali au îngropat securea
războiului
8Consilierii sătmăreni s-au pus de acord la majoritatea proiectelor de hotărâre, chiar şi la cele mai fierbinţi

Consilierii sătmăreni par să fi
lăsat deoparte eternele
polemici. Subiecte

sensibile precum Clubul Sportiv
Municipal, Olimpia Satu Mare sau
Teatrul de Nord şi-au găsit
rezolvare prin unanimitate de
voturi. Şi asta pentru că atât
primarul Dorel Coica, cât şi
consilierii opoziţiei, în special cei
ai UDMR, au făcut mai multe con-
cesii. 

Satu Mare are strate-
gie de dezvoltare...
completată

Primul subiect care a certi-
ficat o mai bună înţelegere între Ex-
ecutivul şi Legislativul local a fost cel
privind aprobarea strategiei de dez-
voltare a municipiului Satu Mare
2015 - 2025. Grupul consilierilor
UDMR au propus o serie de noi
obiective care să fie incluse în strate-
gie, lucru acceptat de către primarul
Dorel Coica fără niciun fel de rez-
erve. Astfel, consilierii UDMR au
propus includerea Hotelului Dacia
în strategie, construirea unui bazin
olimpic, realizarea unui centru de
tineret, reabilitarea unor imobile sit-
uate în Piaţa Jean Calvin, respectiv
reabilitarea Pieţei Titulescu. De
asemenea, s-a mai solicitat includ-
erea Clubului Olimpia în strategie,
respectiv încorporarea festivalurilor
noi - precum La Dâmburi sau Plop-
stock.  

Primarul Dorel Coica a
precizat, în cadrul proiectului de
hotărâre, că Strategia  aprobată ieri
este foarte importantă pentru
creşterea gradului de absorbţie a fon-
durilor structurale pentru perioada
de programare 2014 – 2020, pre-
cum şi de maximizarea impactului
acestora.

Bomba CSM a fost
dezamorsată

Primarul Dorel Coica şi

consilierii opoziţiei au reuşit să
dezamorseze bomba Clubul Sportiv
Municipal. Concret, edilul şef
sătmărean şi proaspătul preşedinte
al Comitetului Director de la CSM,
Dumitru Fanea, şi-au însuşit
obiecţiile consilierilor UDMR, care
s-au angajat în schimb să nu mai
respingă proiectele care vizează
situaţia financiară a clubului
sătmărean. Totuşi, consilierul
UDMR Magyar Lorand a ţinut să îi
atragă atenţia proaspătului
preşedinte Dumitru Fanea asupra
unor aspecte care nu ar fi tocmai în
regulă. “Aş vrea să ştim de ce se
plătesc în avans salariile unor
antrenori. S-au plătit salarii pentru
luna noiembrie. De când ne-am an-
gajat noi, Consiliul Local, să plătim
utilităţile antrenorilor şi
sportivilor?!”, s-a întrebat Magyar
Lorand. 

Dumitru Fanea a reuşit să

detensioneze situaţia, declarând că
va invita sau informa consilierii
sătmăreni vizavi de deciziile luate de
conducerea CSM. Poziţie care i-a
mulţumit pe consilierii UDMR.
Dumitru Fanea s-a mai angajat să
facă lumină în activitatea CSM.
“Sunt multe aspecte care nu au tre-
cut prin Consiliul Local, deşi tre-
buia. Dar vom rezolva toate aceste
aspecte. Mă voi consulta şi cu con-
silierii locali. De asemenea, vă
promit că nimeni nu va mai da drept
la replică în presă din partea CSM
fără să fiu eu consultat”, a precizat
Dumitru Fanea. Dată fiind profesia
de chirurg a lui Dumitru Fanea, con-
silierii UDMR au precizat, mai în
glumă mai în serios, că pentru în-
dreptarea activităţii CSM ar fi
nevoie de o intervenţie chirurgicală.
Glumă savurată de către întregul
plen, inclusiv de către primarul
Dorel Coica. 

Consens pe problema
Teatrului de Nord

Consilierul UDMR Mas-
culic Csaba a ridicat problema
alimentării cu energie electrică a
clădirii Teatrului de Nord, a cărei re-
abilitare urmează să fie finalizată în
curând. Masculic Csaba a precizat că
puterea electrică instalată la Teatrul
de Nord este de doar 35 de kilowaţi,
în timp ce necesarul ar fi de 200 de
kilowaţi. În acest sens, Masculic
Csaba a rugat conducerea Primăriei
să se ocupe de acest aspect. “Ar fi ne-
voie de o investiţie urgentă pentru
un post de transformare. Ar fi vorba
despre o investiţie de 120.000 de
euro şi cred că trebuie să facem acest
efort”, a conchis Masculic. 

Primarul Dorel Cocia şi-a
însuşit propunerea consilierului
UDMR, precizând că va iniţia în cu-
rând un proiect de hotărâre în acest

sens. “Este o recomandare perti-
nentă. Vom veni în faţa dumnea-
voastră cu un proiect de hotărâre în
acest sens”, a spus Dorel Coica. 

Un nou cetăţean de
onoare: Paulovics
Laszlo

La propunerea consilierilor
UDMR, Consiliul Local a aprobat
şi acordat titlul de “Cetăţean de
onoare” în favoarea omului de cul-
tură Paulovics Laszlo. Paulovics Las-
zlo, în vârstă de 78 de ani, este un
scenograf extrem de apreciat, cola-
borator tradiţional al Teatrului de
Nord, ale cărui teme abordate se
leagă profund de istoria municipiu-
lui Satu Mare. În cinstea noului ce-
tăţean de onoare a cântat directorul
Filarmonicii Dinu Lipatti din Satu
Mare, Rudolf Fatyol. 

CIPRIAN BÂTEA

DISTINCŢIE. Paulovics Laszlo este noul “Cetăţean de onoare” al municipiului Satu Mare

În urma audienţelor pe
care le-a susţinut ieri, la Bixad,
prefectul Eugeniu Avram a con-
statat că în comună există o stare
de tensiune alimentată de unele
neînţelegeri dintre diferitele
grupuri comunitare. Astfel,
Solomon Bota acuza faptul că un
grup de cetăţeni romi, care au case
construite, după părerea sa ilegal,
şi-au făcut un drum de acces la
aceste locuinţe chiar pe propri-
etatea sa. Acesta s-a mai plâns de
faptul că a făcut o serie de sesizări
atât la Poliţia din comună cât şi la
Primărie, dar nu s-a luat nicio
măsură, astfel că a cerut ajutorul
prefecturii în acest caz. Cele afir-
mate de petent au fost susţinute şi
de juristul Grigore Ghere.

Dacă poliţistul din

comună, prezent la audienţe, a de-
clarat că nu ştie nimic despre acest
caz, primarul Ioan Tătar a afirmat
că este un caz mai deosebit cu care
autorităţile locale se confruntă
încă din 2004. Recunoaşte că
locuinţele construite de romi pe
acel teren au fost ridicate fără
autorizaţie din partea Primăriei
Bixad, dar a adăugat că îşi doreşte
ca cele două părţi să ajungă la o
înţelegere. Acesta a mai adăugat că
este necesar un drum de acces spre
acele locuinţe pentru ca autospe-
cialele pompierilor şi ambulanţele
să poată ajunge în caz că este nece-
sar. La un moment dat, în sala
unde au avut loc audienţele au in-
trat şi o parte dintre romii incri-
minaţi care şi-au susţinut
nevinovăţia afirmând că drumul

respectiv nu se află pe terenul pe-
tentului ci pe terasamentul unei
foste căi ferate. 

Atât prefectul Eugeniu
Avram cât şi juristul Prefecturii,
Cosmin Dorle, au afirmat că dacă
nu se poate ajunge la o înţelegere,
cele două părţi să apeleze la
instanţă. “Dacă nu vă înţelegeţi
amiabil, acţionaţi în instanţă, iar
decizia acesteia trebuie respectată
de către ambele părţi”, a precizat
Avram. Prefectul a mai cerut ca
procedurile pentru găsirea unei
soluţii în acest caz să înceapă ime-
diat şi a cerut primarului Ioan
Tătar să-l informeze personal cum
decurg acestea. “Voi urmări per-
sonal evoluţia acestei situaţii.
Domnule primar, vă rog să mă
informaţi cât de des este posibil

despre acest lucru”, a mai spus
reprezentantul Guvernului în ter-
itoriu. 

Tot la audienţele de ieri s-
au prezentat şi persoane care au

probleme de fond funciar, dar şi
unele care au reclamat diferite
acţiuni ale autorităţilor locale din
Bixad. 

Florin Dura

Scandal la Bixad pentru un drum făcut de romi pe un teren privat
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Programul manifestărilor 
de 1 Decembrie la Carei
8Evenimentele de Ziua Naţională se vor desfăşura luni şi marţi

Primăria Municipiului Carei,
Centrul Cultural Carei și
Centrul de promovare a tur-

ismului cultural vor organiza luni şi
marţi o serie de manifestări cu
ocazia Zilei Naționale a României.
Careienii sunt invitaţi să participe
în număr cât mai mare la aceste ma-
nifestări.

Concert coral 
la Centrul Cultural

Astfel, luni, de ora 17.00, la
Centrul Cultural Carei (lângă
Teatru) va avea loc un spectacol oma-
gial susținut de corurile: Armonica –
dirijor Ioan Tordoi, Crenguța - diri-
jor Vlad Pașca, Astra Careiană – diri-
jor Mariana Vulcan, Corul Bisericii
Ortodoxe Sf. Dumitru din Carei –
dirijor Leontina Roșca, formațiile
Magic Dance – instructor Raluca
Păvăluc, Club Dance – instructor
Cătălina Curceanu, membrii Cercu-
lui de teatru amator al Centrului
Cultural Carei – instructor Adrian
Ștefănuți.

Manifestări la Monu-
mentul Ostaşului
Român

Marţi, de la ora 10.00, la
Monumentul Ostașului Român va
avea loc un moment solemn organi-

zat cu ocazia Zilei Naționale a
României, urmat de un Te Deum și
depuneri de coroane din partea
instituțiilor publice și organizațiilor
neguvernamentale. La ora 10.35, la
statuia Regelui Ferdinand I al
României va avea loc o scurtă evo-
care a personalității regelui Ferdi-
nand I, iar la ora 10.45, pe platoul
din fața Monumentului Ostașului
Român va fi organizată o degustare
de produse tradiționale românești.
Tot luni, de la ora 17.00, la Casa
Comunitară Sf. Ladislau (fostul club
9 Mai) va avea loc un Concert Extra-
ordinar de folclor susținut de
Ansamblul Ceatăra, invitatul special
fiind cunoscuta interpretă Mariana
Morcan. Intrarea este liberă în limita
locurilor disponibile din sală.

Expoziţie foto 
la castel

Tot cu ocazia Zilei
Naționale a României, Fundația
Centrul de Promovare a Turismului
Cultural “Gróf Károlyi” din Carei în
colaborare cu Foto Club “Vasile
Vénig László” Carei organizează o
expoziție de fotografie (fără vernisaj)
intitulată “România - subiectiv prin...
obiectiv”. Expoziția cuprinde treizeci
de fotografii cu peisaje unice, clădiri
și locuri deosebite din țară, surprinse
de membrii Clubului Foto “Vasile
Vénig László” din Carei. Fotografiile
pot fi admirate în Sala Cavalerilor a
Castelului Károlyi în perioada 2-10
decembrie 2015.

AlExANDRA ARDElEAN

PROGRAM. Ziua Naţională va fi marcată sobru la Carei

Elevi informaţi
despre riscurile 
în trafic

Colaborarea strânsă
dintre Poliţie şi Colegiul
Economic Gheorghe Dragoş,
dorită de ambele părţi încă din
prima zi de şcoală, s-a concretizat
până acum în numeroase activităţi
cu caracter preventiv-informativ
desfăşurate de poliţişti împreună
cu elevii acestui liceu.Educaţia
rutieră a elevilor este tema a şase
întâlniri cu reprezentanţi ai
Poliţiei, în baza unui proiect
propus de colegiu, proiect înscris în
competiţia olimpiadelor K. Dacă
primele două activităţi de educaţie
rutieră desfăşurate în urmă cu două
săptămâni au avut ca grup ţintă
actuali şi viitori şoferi, elevi ai
claselor a XII-a, următoarele
întâlniri desfăşurate miercuri, 25
noiembrie 2015, au fost destinate
claselor a IX-a. Activităţile au fost
susţinute din partea Poliţiei de
inspector principal Hrihorişan
Felicia, ofiţer sociolog, care i-a
introdus pe elevi în tainele misiunii
de participant la traficul rutier.
Cele mai riscante comportamente
în trafic ale pietonilor, bicicliştilor,
şoferilor şi pasagerilor, dar şi
modalităţile de contracarare a
acestora au fost, de asemenea,
dezbătute cu elevii. Cauzele
accidentelor grave  în ordinea
importanţei pe care o acordă au
fost, de altfel, una din temele de
lucru propuse echipelor formate
din câte 6 elevi, acestea fiind
apoi discutate şi comparate cu
datele rezultate din studiile de
specialitate. Viteza, consumul de
alcool, teribilismul, neatenţia şi
defecţiunile tehnice au fost tot
atâtea cauze identificate de elevi
şi supuse apoi dezbaterilor.

Robert Marcus

COMUNICAT DE PRESĂ
privind campania Autorității Electorale Permanente de recrutare a experților electorali 

Autoritatea Electorală
Permanentă (AEP) lansează cam-
pania de recrutare a persoanelor
care doresc să facă parte din Cor-
pul experților electorali, din cadrul
căruia vor fi desemnați președinții
birourilor electorale ale secțiilor de
votare și locțiitorii acestora.

Procedura de admitere în
Corpul experților electorali se va
derula conform metodologiei
aprobate de AEP prin Hotărârea
nr. 11/2015, publicată în Monito-
rul Oficial al României, Partea I,
nr. 832/06.11.2015, care poate fi
consultată pe site-ul Autorității la
adresa de web
http://www.roaep.ro/legislatie/w
p -
content/uploads/2015/11/HOT
—R—REA-AEP-Nr.-11-2015.pdf

Corpul experților electo-
rali este o evidență permanentă a
persoanelor care pot deveni
președinți ai birourilor electorale
ale secțiilor de votare din țară și
străinătate sau locțiitori ai aces-
tora, înființată, gestionată și actua-
lizată de AEP, în conformitate cu
prevederile art. 16 alin. (8), art.
104 alin. (1) și (2), art. 118 alin.
(3) și (4) și ale art. 120 din Legea
nr. 208/2015 privind alegerea Se-
natului şi a Camerei Deputaţilor,
precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Autorităţii Electorale

Permanente. 
Poate face parte din Corpul exper-
ţilor electorali persoana care înde-
plineşte următoarele condiţii: 
-are cetăţenia română; 
-cunoaşte limba română, scris şi
vorbit; 
-are drept de vot; 
-are o stare de sănătate corespun-
zătoare îndeplinirii funcţiei; 
-nu face parte dintr-un partid po-
litic; 
-a absolvit cel puţin învăţământul
general obligatoriu; 
-nu este urmărită penal, trimisă în
judecată penală sau condamnată
penal.

Persoanele care au mai în-
deplinit funcția de președinte al
biroului electoral al secției de vo-
tare sau de locțiitor al acestuia și
care solicită în scris să fie admise în
Corpul experților electorali par-
curg o procedură de avizare, reali-
zată de Departamentul de
organizare a proceselor electorale
din cadrul AEP. 

Admiterea în Corpul
experților electorali se face prin
examen pentru persoanele care: 
-nu au mai exercitat funcţia de pre-
şedinte al biroului electoral al sec-
ţiei de votare sau de locţiitor al
acestuia; 
-persoanele care au fost excluse din
Corpul experţilor electorali, sub

condiţia ca excluderea să fi avut loc
cu mai mult de 3 ani înaintea datei
examenului; 
persoanele care s-au retras din
Corpul experţilor electorali, sub
condiţia ca retragerea să fi avut loc
cu mai mult de un an înaintea
datei examenului. 

Examenul de admitere
are ca obiect evaluarea următoare-
lor competențe specifice:
-cunoaşterea legislației în materia
exercitării dreptului de vot şi a mo-
dului de aplicare a acesteia;
-planificarea operațiunilor electo-
rale din secția de votare;
-consemnarea rezultatelor votării.

Potrivit Hotărârii AEP nr.
11/2015, sunt două modalități de
desfășurare a examenului de admi-
tere:
-examen scris, organizat într-un
centru de examinare pus la
dispoziție de către primar, prefect
sau misiunea diplomatică, în
condițiile legii, precum şi la sediile
Autorităţii Electorale Permanente,
ale filialelor şi birourilor acesteia;
-examen în sistem online.

Precizăm că programarea
online şi examenul în sistem on-
line vor avea loc începând cu data
de 1 ianuarie 2016.

Direcția comunicare 
și relații externe

23.11.2015
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Returnări frauduloase de TVA de două milioane euro
8 DIICOT a anihilat o grupare formată din opt afacerişti sătmăreni, care a obţinut returnări frauduloase de
TVA de aproape 9 milioane lei prin intermediul unei reţele de firme fantomă 

Procurorii  Direcţiei de Inves-
tigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi

Terorism – Biroul Teritorial Satu
Mare au dispus reţinerea pentru o
perioadă de 24 de ore a inculpaţilor
Petru Takacs, Cozmin Gabriel
Danciu, Vasile Finta, Gabriel Ba-
tori, Marius Vasile Balaji, Marius
Iliuşcă, Ludovic Nicolae Gergely şi
măsura preventivă a controlului ju-
diciar  pe o durată de 60 de zile faţă
de inculpatul Stelian Aurel Seulean,
pentru săvârşirea infracţiunilor de
constituire a unui grup infracţional
organizat, evaziune fiscală, spălare
de bani şi trafic de influenţă.
Inculpaţii au fost prezentaţi ieri
seară Tribunalului Satu Mare cu
propunere de luare a măsurii
arestării preventive. Până la
închiderea ediţiei, magistraţii nu se
pronunţaseră în privinţa emiterii
mandatelor de arestare.

Firme fantomă cesionate
unor ucraineni

Potrivit unui comunicat
de presă postat pe site-ul DIICOT,
în  cauză, există suspiciunea
rezonabilă că membrii grupului  au
obținut controlul asupra mai mul-
tor societăți din România (prin
înființare sau cesiune) și din spațiul
intracomunitar (Ungaria și Slova-
cia). S-a reţinut că respectivele
societăți au fost înființate sau ce-
sionate către membrii grupului care
aveau rolul de a le “gestiona” pentru
a crea aparența de realitate a
operațiunilor de livrare internă
către societățile beneficiare ale cir-
cuitului evazionist.

Pentru a asigura aparența
unei funcționări efective  membrii
grupului au încheiat contracte de
închiriere pentru diverse spații cu
destinația de birouri sau puncte de
lucru care în fapt nu au fost  luate în
folosință efectivă. Respectivele
societăți își schimbau periodic
sediul social, inclusiv în alt județ, cu
consecința radierii societății din

evidențele ORC ale unui județ și
reînmatricularea în alt județ, cu
scopul îngreunării controalelor or-
ganelor fiscale.

După folosirea acestor
societăți pentru o anumită perioadă
de timp (câteva luni, maxim un an)
acestea erau cedate formal unor
cetățeni din Ucraina, costurile de
transcriere fiind asigurate de către
membrii grupului. După preluarea
părților sociale, cetățenii din Ucraina
pierdeau orice contact cu societatea,
controlul asupra acesteia fiind exerci-
tat în continuare de către  membrii
grupului.

Prin intermediul
societăților mai sus menționate,
societățile comerciale beneficiare ale
circuitului evazionist au înregistrat
operațiuni de achiziție internă de
bunuri, operațiuni în urma cărora au
înregistrat un TVA deductibil.

Operaţiuni de tip 
evazionist

Ulterior, aceste operațiuni
de achiziție internă erau urmate de
livrări intracomunitare către societăți
din Ungaria și Slovacia, controlate
de către membri ai grupului aflați în
relații de “subordonare” față de ad-
ministratorii societăților beneficiare.
Pentru a crea aparența de realitate a
operațiunilor de livrare
intracomunitară, reprezentanții

firmelor din spațiul intracomunitar
asigurau și aparența de realitate a
transporturilor de mărfuri din
România în spațiul intracomunitar.

După realizarea
operațiunii de livrare
intracomunitară, societățile din
Ungaria și Slovacia înregistrau
operațiuni de relivrare a acestor
mărfuri în România, către societăți

de tip “fantomă” controlate  de
către membrii grupului, cu scopul
de a prezenta societățile din spațiu
intracomunitar ca parteneri serioși
ai societăților beneficiare din
România.

În urma acestor
operațiuni comerciale de tip
evazionist, membrii grupului au
asigurat fluxul sumelor de bani prin
conturile societăților cu scopul
principal al ascunderii originii
ilicite a acestora și cu scopul sub-
sidiar de a întări aparența de reali-
tate a operațiunilor comerciale.

Protecţie la nivelul 
Fiscului

Totodată s-a reţinut că
membrii grupului și-au asigurat un
palier de protecție formată dintr-un
funcționar din cadrul organelor fis-
cale respectiv ANAF – Direcția
Regională a Finanțelor Publice Cluj
Napoca.

În cauză există suspiciunea
rezonabilă că în cursul lunii august
2015, inculpatul  Ludovic Nicolae
Gergely, în calitate de consilier su-

perior în cadrul ANAF – Direcția
Regională a Finanțelor Publice
Cluj Napoca, a facilitat  unuia  din
inculpaţi executarea unor creanțe
fiscale care au rezultat în urma unei
soluţii pronunţate de către instanţa
de judecată în defavoarea organelor
fiscale.

S-a constatat că deşi  in-
culpatul Ludovic Nicolae Gergely
avea calitatea de consilier superior
în cadrul ANAF - Direcția
Regională a Finanțelor Publice
Cluj Napoca, Corpul de Control
Intern, în fapt inculpatul își con-
tinua activitatea într-un spațiu sit-
uat în cadrul Administrației
Județene  a Finanțelor Publice Satu
Mare, fără ca în schema acestei
instituții să figureze un asemenea
post.

În această calitate, incul-
patul Ludovic Nicolae Gergely a
sprijinit activitatea grupului
infracţional prin comunicarea unor
date care nu erau destinate publicu-
lui.

Prejudiciul cauzat buge-
tului de stat este în sumă de
8.795.418 lei.

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 autove-
hicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, supape, tevi
evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu imprimanta si autofur-
goneta 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
inmatriculare MM-11-MOC, la pretul de 26.550 euro + TVA. Autocamionul prezinta de-
fectiuni la urmatoarele componente: motor, ansamblu piston STD pluscama, turbina, fer-
odouri, reglaj etrier, doua pinioane (3 si 7) din cutia de viteza. 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 inventar (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 lichidatorului 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 lichida-
torului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, jud. Satu Mare. Pentru partic-
iparea 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.    

ROBERT MARCUS

PROCEDURĂ. Sătmărenii reţinuţi de DIICOT au fost prezentaţi
Tribunalului în vederea arestării

Luni, 30 noiembrie, biserica "Sf. Andrei" din Curtuiuş (b-dul L. Blaga) îşi
sărbătoreşte hramul! Sunteţi aşteptaţi, cu drag, la marea sărbătoare!
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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

MB EUROPA 
BROKER 

DE ASIGURARE SRL 

Satu Mare, str. Decebal nr. 4
(parter)

E-mail: office@mbeuropa.ro

Telefon: 0261.710.470,
0744.288.530, 0744.393.211

Asigurare RCA online:  www.mbeuropa.ro



SportGazeta de Nord-Vest 10/ Vineri, 27 noiembrie 2015

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.

România a obținut o vic-
torie importantă în
campania de calificare

la euroBasket Women 2017.
Tricolorele au învins la Tel-
aviv, israel, scor 78-77, după
ce fosta componentă a CsM-
ului annemarie Părău a înscris
ultimele patru puncte ale
confruntării prin care formația
lui Miroslav Popov ajunge la 2-
0 în Grupa H. Partida a con-
semnat un final electrizant, cu
liberele annei și cu apărarea
eficientă a tricolorelor la ul-
tima fază de joc.

Meciul a demarat sub
semnul echilibrului. Gazdele au
avut mai mult inițiativa pe
tabela de marcaj și au terminat
primul act în avantaj minim,
scor 21-20. echilibrul s-a

menținut în actul al 2-lea, însă
Israel s-a desprins pe tabela de
marcaj spre finalul reprizei.
După 20 de minute de joc scorul
era de 42-34 pe fondul unei
execuții ofensive constante din
partea adversarelor.

România a replicat în
partea a 2-a. În sfertul 3 a reușit
să reducă mai mult de jumătate
din deficit pe fondul unei defen-
sive net superioare. La capătul
primelor 30 de minute de joc
scorul era de 56-52 în favoarea
Israelului.

În debutul sfertului de-
cisiv s-a schimbat situația la con-
ducere pe fondul triplelor
semnate de Mărginean și de
sătmăreanca Claudia Pop, în
mare formă şi principala marca-
toare, cu 19 puncte plus opt
recuperări. Pe bancă s-a aflat şi
cealaltă sătmăreancă, Andreea
Orosz (Olah).

Cele două echipe se

succed la conducere pe parcursul
ultimelor minute de joc, însă
Shay Doron aduce formația
gazdă în avantaj, scor 73-71, în
penultimul minut de joc. În con-
tinuare formația gazdă
beneficiază de două libere prin
care se desprinde la două posesii.
Pașcalău transformă din afara
semicercului, după care An-
nemarie Părău transformă din
interior. Tricolorele se apără efi-
cient și Părău ajunge la linia de
pedeapsă unde înscrie două
libere pentru a aduce România
în avantaj cu 15 secunde înainte
de finalul jocului. Gazdele iros-
esc apoi ultima șansă și România
se impune în deplasare! Româ-
nia are 2-0 la general, bifând al
2-lea succes la limită în această
campanie de calificare, iar acum
urmează o pauză a echipei
naţionale, care va juca alte două
meciuri, cu Turcia și Bosnia,
programate în luna februarie.

DanieL CHiORean

eUROBASKeT WOMeN 2017

Claudia Pop, principala
marcatoare în triumful 
de la Tel-Aviv
8Iar Annemarie Părău a adus victoria în ultimele secunde,
scor 78-77

Învinsă acasă miercuri cat-
egoric de Chindia, scor 1-4,
Olimpia a ieşit din nou din zona
play-off-ului şi a coborât pe opt în
clasament.

FC Braşov a reuşit scorul
campionatului cu o echipă fantomă
a Metalului şi a revenit în lupta
pentru promovare, în vreme ce CS
Mioveni s-a impus în derby-ul run-
dei, 2-0 cu UTA şi chiar dacă e în
afara play-off-ului e la doar...patru
puncte de lider.

De noul lider putem
zice...Vâlcea s-a instalat în fruntea
clasamentului după victoria cu FC
Bihor iar etapa următoare vom avea
un interesant duel al primelor două
clasate. La Târgovişte se vor întâlni

Chindia , locul 2, cu CSM Râm-
nicu Vâlcea, locul 1.

Surpriza rundei a produs-
o echipa din Pâncota. Pe un teren
desfundat, Şoimii au învins Gazul
iar trupa lui Ionuţ Popa se apropie
ameninţător de Olimpia în clasa-
ment.

Remiză albă pe Cluj
Arena între U şi Unirea
Tărlungeni. Un 0-0 care convine
deocamdată formaţiei antrenate de
Tibi Csik...

etapa viitoare vom avea pe
lângă duelul dintre primele două
clasate şi meciul fostelor formaţii de
liga 1, Gaz Metan - U Cluj Napoca,
în vreme ce Olimpia merge la Arad
pentru duelul cu UTA.

LIGA A 2-A

Vâlcea e noul lider din B2
8 Olimpia ajunge pe opt după înfrângerea cu Chindia

CLasaMenT
1.Rm.Vâlcea           16    9     4     3     29-15      31
2.Chindia Tgv.        16    9     2     5     29-16      29
3.UTA BD               16    8     5     3     30-18      29
4.FC Baia Mare       16    8     5     3     24-12      29
5.FC Brașov            16    7     7     2     34-19      28
6.Gaz Metan           16    8     4     4     24-15      28
7.Mioveni               16    8     3     5     28-14      27
8.Satu Mare           16    7     4     5     26-18      25
9.U.Cluj-Napoca      16    7     2     7     14-10      23
10.Şoimii Pîncota     16    6     5     5     16-17      23
11.FC Bihor            16    4     1     11    10-33      13
12.Un.Tărlungeni     16    2     6     8     16-25      12
13.FC Caransebeș    16    3     1     12    12-37      12
14.Metalul Reșița     16    1     1     14    12-53      4

etapa viitoare (28 noiembrie): Tărlungeni – Mioveni, FC Bihor – FC
Brașov, Reșița – Baia Mare, FC Caransebeș – Pîncota, Chindia – R.
Vâlcea, UTA Arad – Olimpia, Gaz Metan – U. Cluj.

STATISTICă. Claudia Pop a marcat 19 puncte, cu 8 recuperări

Campionatul de fotbal
“Union Sport” de la Carei a ajuns la
etapa a 10-a. În această etapă s-au în-
registrat următoarele rezultate:
• Prietenii – Piratii 7-4
Marcatori: Polyanciuc 3, Demian 2,
A. Racz, Şipoş, /G. Racz, Negrean,
Ghiarfaş, Heinrich
• General Leasing – Borussia 13-2 
Marcatori: Ludescher 8, Pereş 2, Preg,
I. Oros, Csenteri/ Simay, M. Vasile
• Och – Contitech 6-4 
Marcatori: Moldovan 2, Mădăras,
Viezer, Fodor, Berec/Izvoran 2,

Moisa, Kiss
• Testelneves – Bad Boy’s 9-1
Marcatori: Zima 3, Baboş 2, T. Hein-
rich, Pinkovski, Szilagyi/ Zs. Kopriva
• Baratok – Hangover 3-2
Marcatori: Gules 2, Pataki/ Hereş,
Molnar
Mik a stat
Clasament: 1.Baratok 27p, 2.Testel-
neves 21p, 3.Bad Boy’s 21p, 4.General
Leasing 19p, 5.Hangover 16p, 6.Con-
titech 12p, 7.Och 9p, 8.Piratii 9p,
9.Mik 9p, 10.Prietenii 6p, 11.Borussia
0p.

MINIFOTBAL
Baratok e lider detaşat 
la Union Sport Carei Campionatul Național de

Karate Interstiluri – minicadeți, U 21,
organizat de Federația Română de
Karate, afiliată la World Karate Feder-
ation, a fost găzduit, sâmbătă 21
noiembrie, de Sala Polivalentă din
complexul sportiv COSR din locali-
tatea Izvorani, județul Ilfov.

Bartincki Attila, însoțit de
vicepreședintele Bartincki Lajos, a
reprezentat cu onoare clubul sportiv
Karate Do B.F.K.S. din Carei și a
cucerit două medalii de bronz la proba
de Kata U21, respectiv la proba de Ku-
mite U21 – 60 kg. Aceste medalii sunt
foarte valoroase, contând în punctajele

de calificare ale federației.
Alături de Attila a mai par-

ticipat și a reprezentat cu onoare

clubul careian și karateka Medvei
edvin la categoriile de minicadeți kata
și kumite +53 kg.

KARATe
Bartincki Attila, medaliat la interstiluri

Rezultatele etapei a 16-a :
Şoimii Pîncota – Gaz Metan  2-1
Olimpia – Chindia Tgv. 1-4
CSM Rm.Vâlcea – FC Bihor 2-0

FC Braşov – Metalul Reşiţa 11-2
FCM Baia Mare – Caransebeş 4-0
U. Cluj – Unirea Tărlungeni 0-0
Mioveni – UTA 2-0
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aşa cum v-am obişnuit din
2013 încoace, şi în acest
final de an, Gazeta de

nord-Vest pregăteşte listele pen-
tru Superlativele anului 2015 în
sportul sătmărean.

Cu bune, cu rele, şi 2015 a
fost un an prolific în ceea ce priveşte
rezultatele obţinute de sportivii şi
antrenorii sătmăreni, iar cotidianul
nostru vă oferă şansa de a nomina-
liza, la diferitele categorii, numele
celor care, după părerea dumnea-
voastră, pot fi incluşi în sondajul
nostru. asta doar până luni, când
vom finaliza listele şi vom da dru-
mul voturilor.

Şi în acest an, sondajul  va
avea şapte secţiuni, după cum ur-
mează: cel mai popular jucător de la
olimpia, cel mai popular jucător
din liga a iV-a elite, cel mai popu-
lar antrenor din liga a iV-a elite,
cel mai popular arbitru, cel mai po-
pular sportiv din judeţ, cel mai po-
pular antrenor din judeţul Satu
mare, dar şi omul anului 2015.

aşadar, aşteptăm mesajele
dumneavoastră pertinente, cu no-
minalizări, atât de categorii cât şi de
nume importante din lumea spor-
tului sătmărean, iar de săptămâna
viitoare vă veţi putea vota favoriţii
pe www.gazetanord-vest.ro.

iar la final, aceste voturi
vor fi contabilizate, iar în prima
ediţie din 2016 a emisiunii Săptă-

mâna Sportivă de la nord Vest tV
vor fi anunţaţi câştigătorii. de
menţionat că rezultatele finale ale
voturilor iubitorilor sportului săt-
mărean vor fi apreciate în funcţie
de simpatii şi de performanţele pe
care le-au realizat aceştia, iar discu-
ţia pe seama acestora ar putea con-
tinua la infinit. 

în 2014, la rubrica “secţiu-
nea cel mai bun jucător al olim-

piei“, atacantul Vlad Bujor a fost
desemnat câştigător. “Cel mai bun
jucător din liga a iV-a elite“ a fost
desemnat fundaşul adrian Ciul,
atunci la olimpia ii, acum la prima
echipă. Cristian popa, atunci la
olimpia ii, a fost câştigătorul sec-
ţiunii “cel mai bun antrenor din
liga a iV-a elite“, iar Sergiu neichi
cel mai bun arbitru din elite. la
secţiunea “sportivul anului din

judeţ“, dansatorii de la royal dance
Club, oana Bumba şi Ciprian ma-
riţa şi-au adjudecat victoria. “Cel
mai bun antrenor din judeţ“ a fost
„luptătorul” tudor Barbul.

Şi în ceea ce priveşte “omul
anului 2014“ lupta a fost destul de
strânsă. Cu 1246 de voturi, Florin
mulcuţan, cel care a revigorat boxul
sătmărean, a fost desemnat câştigă-
tor.

Daniel Chiorean

Sâmbătă şi duminică polul boxu-
lui românesc se mută în judeţul Satu mare.
la Căuaş, are loc în week-end ediţia a doua
a Cupei Căuaş, un turneu internaţional
care adună aproximativ 90 de sportivi de la
17 cluburi participante, inclusiv din stră-
inătate, Germania.

promotorul acestei gale este Flo-
rin mulcuţan, secretarul a.j. de Box, dar şi
membru în Biroul Federal al F.r. de Box,
cu ajutorul necondiţionat al Consiliului
judeţean, al primăriei şi Consiliului local
Căuaş, al direcţiei judeţene de Sport şi ti-
neret.

iar căminul cultural, unde va avea
loc Cupa Căuaşului, se va umple de lume

pentru că şi-au anunţat prezenţa doi invi-
taţi de onoare, nume mari şi foşti campioni
ai boxului, leonard doroftei şi adrian
diaconu, campioni mondiali în versiunea
WBa, respectiv WBC.

aşa că, putem spune fără să greşim
că e cel mai mare eveniment sportiv din
zonă în ultimii ani. pugiliştii care vor intra
în ring sosesc din Satu mare, Sălaj, mara-
mureş, Bihor, Cluj, alba, Hunedoara,
dâmboviţa, Vâlcea, argeş, Bucureşti şi
Germania.

“e mult de muncă, dar aşa cum
am promis, când am fost ales secretarul
asociaţiei judeţene de Box, în fiecare an
vrem să organizăm evenimente şi gale de

box în judeţ, pentru a promova sportul cu
mânuşile”, a declarat Florin mulcuţan, in-
vitat la emisiunea de luni de la nord Vest
tV, da’neatza.

Sâmbătă, între 8.00 şi 10.00, are
loc cântarul oficial, iar de la ora 16.00 este
programată deschiderea oficială şi prima
gală. Competiţia se va încheia duminică cu
finalele care încep la ora 11.00.

aşadar, avem toate ingredientele
pentru două zile de box de calitate la
Căuaş, invitaţi de seamă, oficialităţi locale
şi judeţene care susţin sportul sătmărean,
dar şi simpli iubitori ai nobilei arte, care
este boxul.

Daniel C.

BoX
Cupa Căuaşului, evenimentul de gală din week-end
8polul boxului românesc se mută la Căuaş

astăzi începe etapa a 19-a
a ligii 1 la fotbal.  

pandurii tg. jiu întâlneşte
Concordia Chiajna, de la ora
18.00. 

iar tot în această etapă
avem un derby, care nu ştim dacă
mai poate fi numit aşa. Steaua fără
nume întâlneşte astra fară bani, li-
derul la zi al primei divizii. 

iată programul meciurilor
din week-end:

Azi
18:00 pandurii tg jiu - Concordia
Chiajna

20:30 petrolul ploiesti - CFr Cluj

Sâmbătă
18:00 aCS poli timisoara - aSa
tg. mures
20:30 FC Viitorul - CS universita-
tea Craiova

Duminică
18:00 CSmS iasi - FC Botosani
20:30  Steaua Bucuresti - astra
Giurgiu
luni
20:30 FC Voluntari - dinamo Bu-
curesti

D. Chiorean

liGa 1
Steaua - Astra, derby-ul etapei

în capitala Slovaciei, la
Bratislava, azi şi mâine are loc etapa a
cincea a Cupei mondiale la spadă şi
floretă masculin junioiri, individual şi
echipe. nu mai puţin de 247 de
sportivi şi-au anunţat prezenţa în cap-
itala Slovaciei, la competiţia care a
ajuns la ediţia a 40-a sub denumirea
"mémorial de Ferdinand de marti-
nengo”. trei scrimeri de la CS Satu
mare şi un sătmărean de la u Cluj se
află pe listă.

este vorba despre elevii

antrenorilor Francisc Csiszar şi lehel
nagy, adam macska şi marton Szep,
spadasini cu rezultate foarte bune în
acest an. la fel, la floretă, Benjamin
Bodo de la CS şi Sebastian Flucuş de
la u Cluj, de asemenea doi sportivi
apreciaţi.

azi de la 9.00 se dă startul
competiţiei individuale de spadă, iar
mâine de la 11.30 celei pe echipe. la
fel şi la floretă, iar la echipe cei doi îi
vor avea ca şi colegi pe Victor Gheo-
rghe şi mihai mănucu de la Steaua.

Inedit
Voluntari a folosit
deja 33 de jucători
prin apariţia celor doi străini din
această a 18-a rundă, lytovka şi
Spahija, FC Voluntari este de de-
parte echipa din actualul sezon al
ligii i care a folosit cei mai mulţi
fotbalişti până acum, ajungând la 33.
de obicei, cine este prima într-o
asemenea ierarhie se situează printre
ultimele în clasament.  aşadar, au
fost folosiţi iniţial o mare parte din-
tre jucătorii cu care s-a promovat
alăturându-li-se transferurile făcute
în vară, cei mai mulţi dintre cei aduşi
fiind „mercenari”, după care s-a venit
în timp cu tot felul de „lipituri”,
ajungându-se astfel la acest număr de
33 (în ordinea apariţiei Balauru,
maftei, S. rădoi, p. pîrvulescu,
novac, todoran, deac, Koné,
Călinţaru, Bălan, Cîrstocea, achim,
Voduţ, novaković, poverlovici,
Grigore, Vîlceanu, Zaharia, matei,
pancu, iorga, maxim, Bălan, rus,
Briceag, Goossens, Costea, Vasile,
Botaş, njiki tchoutou, ioniţă i, ly-
tovka, Spahija).
2014-15: rapid 45 – a retrogradat
2013-14: Corona 44 – a retrogradat
2012-13: petrolul 42
2011-12: petrolul 42
2010-11: urziceni 52 – a retrogra-
dat
2009-10: Ceahlăul 41 – a retrogra-
dat
2008-09: Buzău 52 – a retrogradat
2007-08: „u” Cluj 40 – a retrogra-
dat
2006-07: Ceahlăul 47 – ar fi ret-
rogradat
2005-06: oţelul şi SC Vaslui câte 41
2004-05: u. Craiova 52 – a retrogra-
dat
2003-04: rapid 33
2002-03: univ. Craiova 34
2001-02: petrolul 41 – a retrogradat
2000-01: dinamo 37

Cupa mondială de juniori
Macska şi Szep, pe planşă
la Bratislava

SuperlatiVele anului 2015 în Sportul Sătmărean

Aşteptăm propunerile dumneavoastră!
8pe site sau pe pagina noastră de socializare, până luni

Voturi. Aceştia sunt câştigătorii de anul trecut din campania GNV



SOCIETĂŢI

l DIRECŢIA GENERALĂ REGIO-
NALĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRA-
ŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR
PUBLICE SATU-MARE,  cu sediul în
Satu-Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, vinde la
licitaţie publică în data de 15.12.2015, ora
13, bunurile mobile constând în: diverse
bunuri noi, imbracaminte, jucarii, bunuri
de folosinta generala, 90.798  lei ,  bunuri
proprietate a debitorului SC HONG  DA
SRL, CUI  23511969 .
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la
sediul AJFP Satu-Mare,
str. P-ta Romana, nr. 3-5, camera 116, te-
lefon 0261-807059, interior 116, sau ac-
cesand pagina de internet a ANAF,  prin
licitaţie a bunurilor sechestrate
l BEJ Iva Anitas Marian Dan, reprezen-
tata de executorul judecatoresc IVA-ANI-
TAS MARIAN DAN din circumscriptia
Curtii de Apel Oradea, avand sediul in Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 13, ap. 2, jude-
tul Satu Mare, aduce la cunostinta generala
ca, in data de 03.12.2015, incepand cu ora
12:00, se vand la licitatie publica, in dosarul
executional 26/2015, la sediul BEJ Iva Ani-
tas Marian Dan,
- imobilului situat in Satu Mare,
Mal Stang Somes, bl. T3, ap. 22, Judetul
Satu Mare, imobil inscris in C.F. nr.
150486-C1-U8, localitatea Satu Mare, nr.
top. 4057/149/22,4057/146/22, Satu
Mare, compus din apartament 3 camere si
dependinte cu SU=65.53 mp pe hartie
cota de 19/342 parte teren folosinta, la
pretul de  22.175,50 euro
- imobilul inscris in C.F. nr.
156201, localitatea Satu Mare, nr. top.
1081/3 Satu Mare, in natura teren extra-
vilan in suprafta de 8700 mp, la pretul de
35.340,00 EUR
- imobilul inscris in C.F. nr.
156185, localitatea Satu Mare, nr. top.
1081/1b Satu Mare, in natura teren extra-
vilan in suprafata de 4300 mp, la pretul de
15.877,50 EUR
preturi diminuate cu 25% conform ra-
poartelor de evaluare depuse la dosar, asa
cum prevad disp. Art. 845, alin. (8)
C.proc.civ.”In cazul in care nu este oferit
nici pretul la care imobilul a fost evaluat,
vanzarea se va amana la un alt termen,....
La acest termen, licitatia va incepe la pre-
tul de 75% din pretul de pornire al primei
licitatii. Daca nu se obtine pretul de ince-
pere a licitatiei si exista cel putin 2 licita-
tori, la acelasi termen, bunul va fi vândut
la cel mai mare pret oferit, dar nu mai
putin de 30% din pretul de pornire a pri-
mei licitatii. Vânzarea se va putea face
chiar daca se prezinta o singura persoana
care ofera pretul de la care incepe licita-
tia”.Imobilele nu sunt grevate de drepturi
de uzufruct, uz, abitatie sau servitute,
fiind notate urmaririle silite imobiliare cu
nr. 45246/26.11.2010,
45251/26.11.2010, 45256/26.11.2010,
emise de executorul bancar Santea Cos-
min Dan, pentru suma de 820.000,00 Lei,
in favoarea BC Carpatica SA.Toti cei care
pretind vreun drept asupra imobilului ur-
marit sa-l anunte executorului judecato-
resc inainte de data stabilita pentru
vanzare, in termenele si sub sanctiunile
prevazute de lege.Cei care vor sa cumpere
imobilul, sa se prezinte la termenul de van-
zare, la locul fixat in acest scop si pana la
acel termen sa prezinte oferte de cumpa-
rare, ofertantii avand obligatia sa depuna
pana la termenul de vanzare, o garantie re-
prezentand 10% din pretul de pornire al
licitatiei.Relatii la telefon :0261-711205,
sau la sediul biroului, de luni pana vineri intre
orele 08:00 si 16:00.

ANUNŢURI DE MEDIU

l Agentia pentru Protectia Mediului Satu
Mare, anunta publicul interesat ca Planul Ur-
banistic de Detaliu-”PUD-Plan Urbanistic de
Detaliu pentru magazinul Penny Market si
Spatiu Comercial, loc Satu Mare, judetul Satu
Mare”, amplasamentul pe str.Lucian Blaga,
nr.35, municipiul Satu Mare, judetul Satu
Mare, avand ca titular Unio SA, nu necesita
evaluare de mediu, urmand a fi supus proce-
durii de adoptare fara aviz de mediu. Obser-
vatiile si comentariile publicului interesat
privind decizia etapei de incadrare se transmit
in scris la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Satu Mare, din Satu Mare, str.Mirce
cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261-
733500, a-mail office@apmsm.anpm.ro, in
zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri
intre orele 8-14, in termen de 10 zile de la data
aparitiei anuntului. Decizia motivanta a eta-
pei de incadrare poate fi consultata la urma-
toarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro 

OFERTE DE SERVICIU 

l Muzeul Judetean Satu Mare orgenizeaza
concurs pentru ocuparea a doua posturi de
Muzeograf debutant-Sectia istorie, un post
Muzeograf II-Sectia Istorie si un post Econo-
mist IA-Serviciul Management dezvoltare
resurse umane, pe perioada nedeterminata in
data de 22.12.2015. Relatii suplimentare la
sediul Institutiei: Satu Mare, str.Vasile Lu-
caciu, nr.21 si la telefon 0261.737.526, per-
soana de contact Pastean Dorina
l SC Riposta Trans Srl Salaj angajeaza
soferi profesionisti cu experienta categoria 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 domiciliu
pentru o bătrână la Hurezu Mare.Detalii
0740.059.347  
l Angajam administratoare. Carei.
0744578965.
l Service auto angajam mecanic auto cu ca-
lificare si experienta Telefon 0756.060.779  
l Agroprod Crasna angajeaza pentru aba-
torul de pasari din Supurul de Jos muncitori
necalificati, transatori, personal manipulant.
CV-urile se transmit pe adresa secretariat-
coopcrasna@gmail.com. Doar persoanel selc-
tionate vor fi contactate.
l Angajam tineri absolventi cu diploma
2013-2014-2015-, din zona Carei.
0729273315.
l Angajez persoana pentru ingrijire batran,
in Timisoara. Ofer casa, masa, plata la intele-
gere. Telefon 0744.479.643

CERERI DE SERVICIU

l Ingrijesc copil, fac curatenie in blocuri,
case, farmacii etc. Telefon 0755.620.543
l Amenajari exterioare, gradinarit. Tel.
0754679354
l Barbat 54 ani sofer categ.B,C,E caut de
lucru si accept orice oferta daca este 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 serioasa si
frumusica, hotarata pentru casatorie. Telefon
0759.145.389
l Pensionara, caut domn pentru relatie se-
rioasa. Tel. 0757645413
l Caut domn serios in varsta de pana la 60
de ani. 0771316324

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport ieftin nisip, balastru, diverse
cu auto 3.5 tone. Telefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de sap-
tamana. 0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone.
Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Tele-
fon: 0723488400. 
l Transport personae, cu autoturism, in-
tern şi extern, la cele mai bune preţuri. Telefon
(non-stop): 0745-312034.

PRESTĂRI SERVICII
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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

SC Aurora SA

Angajeaza:
Electrician

Cererile se depun pana la data de
02.12.2015 .

Informatii la telefon 0261714199. 

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.
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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 negociabile,
in orice tip de teren. Informatii telefon
0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri, ma-
jorate la pret corect. Bonusuri masina de facut
bule de sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare
Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La ne-
voie-deplasare la domiciliu. Telefon 0740-
774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, ta-
blete cu hărţile 2014, full Europa, compatibil
cu toate aparatele cu harta pentru maşină
mică, camion. Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la
preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule de
săpun, fotografii magnetice. Telefon  0743-
612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clien-
tului. Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pă-
lincă la comanda clientului, de orice dimen-
siuni 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 aspirator. Tele-
fon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  persona-
lizate pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente 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 elec-
trocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, co-
pertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul
clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în insta-
laţii sanitare şi gaze naturale la preţuri avanta-
joase. Proiecte, montări şi service
microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim fil-
mări şi fotografii pentru nunţi, botezuri şi alte
evenimente, cu aparatură profesională. Avem
experienţă în domeniu, la cele mai mici pre-
ţuri. Telefon: 0744-804981. 

TERENURI

l Vand teren pentru casa, Poligonului
nr.43. 0722 637.103
l Vand terenuri in Satu Mare str.Victoriei
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 Martinesti,
cartier Verona. Tel 0744.252.824
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT, in
Lazuri, pret 10.000 euro. Tel 0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42 m cu
anexe, aproape de Satu Mare. Pret negociabil.
Tel 0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu docu-
mentatie si autorizatie de constructie, mediu,
pompieri, pentru o fabrica de procesare a le-
gumelor si fructelor. Tel 0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan in Satu Mare 15/20 ; 30/20
profunzime;zona Dara-Diana,1200 euro/ar
neg.Tel 0742.763.592  
l Vand parcela - ari-zona Auchan-Hotel
Dana. Tel 0745039506 
l Vand teren 1,7 ha la 1,6 km de oras des-
chidere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren constructii, se-
micentral(parcelabil) in Carei, 650 eur/aria(
si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Careiu-
lui 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada
Victoriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are
apa-canalizare, curent electric, foisor, wc, ma-
gazie pentru unelte si parcare betonata.
0725915007
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravi-
lan, 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, su-
prafata de 1.100 mp, la 250 m de la drumul
principal, 5.500 euro, negociabil. Telefon:
0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan
10 ari cu cabana, fantana, pomi fructiferi, pret
5100 euro negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul
28.000 euro. Telefon 069917611731

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada arinului. 7000
euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termo-
pane, 20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon
0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort
sporit, casuta alcatuita din camera bucatarie
baie (apa, curent) situata langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere, Drumul Ca-
reiului, Micro 16. Telefon 0746736188
l Vand apartament 2 camere, Micro 17,
aranjat, gol, imediat ocupabil, Belsugului,
et.4, cu acoperis. Tel 0740.634.814
l Vând apartament 2 camere, Micro 15 str.
Oituz, preţ 19.500 euro.Tel. 0720.031.047  
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai,
et.4, acoperis, pus la punct.Pret 18.000 euro.
tel 0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15,
et.2, semidecomandat, suprafata 50MP, pret
18.000 euro. tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere, central,
25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
langa Profi, semidecomandat, parter, balcon
inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in apro-
piere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro nego-
ciabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din cara-
mida, 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, uti-
lat.Preţ negociabil, merită văzut. Tel:
0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4, micro
15, renovat recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Drumul
Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 balcoane
mari, beci, parcare, gol, imediat ocupabil.
Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa scoala
si gradinita, reabilitat termic, imbunatatiri, b-
dul Muncii, Micro 16, 0758623443
l Vand apartament 3 camere, etaj 10, Mal
Stang Somes, bLT3, ap.41. Telefon
0742630314
l Vand apartament 3 camere in micro 17
etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in casa,3 ca-
mere +buc, 2 bai plus 2 camere demisol, gra-
dina 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, ac-
cept prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul
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 Dru-
mul Careiului nr. 34 şi garsonieră. Telefon:
0740-477865 şi 0749-689895.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3, Car-
pati 2, garaj mare sub bloc, pret 49500 euro.

Tel.0746149882, 0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lalelei
et.6(din 8) partial mobilat,termopane,cen-
trala proprie,usa antiefractie la 41.000
euro.Tel:0722.577.858 
l Schimb apartament cu 4 camere in
Timisoara in zona centrala 100mp, cu aparta-
ment sau casa in Satu Mare. Accept Variante.
0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro
17. Informaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. 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

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 apar-
tament. Telefon 0740-227618. 
Vînd casa P+E, moderna, la intrarea in Măr-
tineşti, 5 minute de centrul oraşului, 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.

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 telefon
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, te-
lefon 0740858313
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4
camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si
8 arii de gradina, pret 93.000 euro negociabil
negociabil sau jumatate din proprietate
41.500 euro negociabil. Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4 ca-
mere decomandate,bucatarie,baie
utilate,curte si gradina cu vie si pomi fructiferi
.Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; con-
strucţie 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 ex-
travilan, aşezat la capătul străzii Odobescu.
Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-346895.

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, eta-
jul I. Telefon: 0745289081

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. 

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 Mărtinești, 5 minute de centrul ora-
șului, 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.

Notificare privind  deschiderea procedurii  falimentului
în formă generală  împotriva debitoarei

SC BIZMANN SRL

1. Date privind dosarul: Număr dosar 7965/83/2012,
Tribunal Satu Mare, Secția  a II – a Civilă, de Conten-
cios Administrativ și Fiscal, Judecător sindic:  Ramona
Maria Elena Cadar. 
2. Registratura instanţei: localitatea  Satu Mare, strada
Mihai Viteazul nr. 8,  judeţul  Satu Mare.
3. Debitor: SC BIZMANN SRL, societate în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitate
Satu Mare, Str. Oituz, nr. 4A, judeţul Satu Mare, având
CUI 15597269, având număr de ordine în registrul
comertului J30/570/2003
4. Lichidator  judiciar: EURO INSOLV SPRL, cod
de identificare fiscală 17231786, sediul social Satu
Mare, strada  Nicolae Bălcescu, nr. 10, judeţul  Satu
Mare, număr de înscriere în tabloul practicienilor în in-
solvenţă 0108,  telefon  0361/809.462; 0361/809.460,
e-mail office@euro-insolv.ro, prin  reprezentant   Dra-
goş Virgil , Iancu Vasile Sorin.
5. Administrator special: Szabo Oliver.
6. Subscrisa EURO INSOLV SPRL  lichidator  judiciar a
debitoarei SC BIZMANN SRL  numită prin sentinţa civilă
nr. 648/F din data de 01.10/2015, pronunţată de către Tri-
bunalul Satu Mare Secția  a II – a Civilă, de Contencios Ad-
ministrativ și Fiscal, în dosarul  7965/83/2012, în temeiul
art. 61 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 62, alin.(1) şi urm. din
Legea privind procedura insolvenţei , coroborate cu art. 32
alin. (1) şi art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau
alin. (6), art. 35 şi art. 28, alin.(2) din acelaşi act normativ:
Notifică:

6. Deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva
debitoarei SC BIZMANN SRL  prin   sentinţa civilă nr.
648/F din data de 01.10/2015, pronunţată de către Tri-
bunalul Satu Mare Secția  a II – a Civilă, de Contencios Ad-
ministrativ și Fiscal, în dosarul  7965/83/2012.
6.1. Debitoarea SC BIZMANN SRL  are obligaţia ca în ter-
men de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la do-
sarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din
Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC BIZMANN SRL  trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depu-
nerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean-
ţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor născute în cursul procedurii este de
16.11.2015.
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insol-
venţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la ter-
menul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a
procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţe-
lor este 17.12.2015.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor este de
04.01.2016.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor este 14.01.2016.
7. Deschiderea procedurii falimentului se notifică Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se
completeze şi să se transmită la Tribunal “Cererea de înscriere
a creantei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor
art. 65 alin. (1) din Legea privind   procedura insolvenţei.

(2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar
va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă  constituirea de garanţii, în copii certificate.

(3) Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o
însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comuni-
cat lichidatorului judiciar şi unul pentru a   rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar
poate fi comunicat în mod direct   acestuia, prin poştă.

(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la
arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru
în sumă de 200 lei.De la data deschiderii procedurii se
suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare,  sau
măsurile de executare silită  pentru realizarea creanţelor
asupra averii debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea
privind procedura insolvenţei).
LICHIDATOR  JUDICIAR: EURO INSOLV SPRL
prin av. Dragoş Virgil 

Nr.  2027/30.10.2015
Notificare privind  deschiderea procedurii  falimentului
în formă generală  împotriva debitoarei 

SC CLARA PRODCOM SRL

1.  Date privind dosarul: Dosar nr.  2952/83/2014, Tribu-
nalul Satu Mare Secţia a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, Judecător sindic:  Adriana Vîlcu.
2. Registratura instanţei: localitatea  Satu Mare, strada
Mihai Viteazul nr. 8,  judeţul  Satu Mare.
3. Debitor: SC CLARA PRODCOM SRL, societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea
Carei, șoseaua DN 19, Ferma Ianculești,   judeţul  Satu Mare,
CUI  14332379, având număr de înregistrare în registrul
comerţului  J30/514/2001. 
4. Lichidator judiciar: EURO INSOLV SPRL, cod de iden-
tificare fiscală 17231786, sediul social Satu Mare, strada
Nicolae Bălcescu, nr. 10, judeţul Satu Mare, număr de în-
scriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0108, telefon
0361/809.462; 0361/809.460, e-mail office@euro-insolv.ro.
5. Nume şi prenume reprezentant administrator judiciar per-
soană juridică: Dragoş Virgil, Iancu Vasile Sorin.
6. Subscrisa EURO INSOLV SPRL, lichidator judiciar a de-
bitoarei SC CLARA PRODCOM SRL numit prin sentinţa
civilă nr. 634/2015/F din data de 30.09.2015 pronunţată de
către Tribunalul Satu Mare, Secţia a–II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  2952/83/2014, în te-
meiul art. 146 alin 1 și 2 şi urm. din Legea privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvenţă , coroborate cu art.
71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (4)
sau alin. (6), art. 74 şi art. 67 alin.(2) din acelaşi act normativ:    

Notifică

7. Deschiderea procedurii generale a falimentului împotriva
debitorului SC CLARA PRODCOM SRL prin sentinţa
civilă nr. 634/2015/F din data de 30.09.2015 pronunţată de
către Tribunalul Satu Mare, Secţia a–II-a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  2952/83/2014. 
7.1. Debitorul SC CLARA PRODCOM SRL are obligaţia
ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din
Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de
insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului SC CLARA PRODCOM SRL
trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile ur-
mătoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean-
ţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere
a creanţelor născute în cursul procedurii este de
13.11.2015.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvenţă, nedepunerea cererii
de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage de-
căderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le de-
ţineţi împotriva debitorului. 
7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a
procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea,
afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar  al creanţe-
lor este 09.12.2015.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva ta-
belului suplimentar este de 7 zile de la publicarea în BPI
a acestuia.
Termenul pentru   întocmirea şi afişarea tabelului definitiv
consolidat al creanţelor este 06.01.2016.
8. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se
completeze şi să se transmită la Tribunal “Cererea de înscriere
a creantei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor
art. 104 alin. (1) din Legea privind   procedurile de prevenire
a insolvenței și de insolvență.

(2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va
fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele
care atestă  constituirea de garanţii, în copii certificate.

(3) Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o
însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe
adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comuni-
cat lichidatorului judiciar şi unul pentru a   rămâne la dosar,
cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar
poate fi comunicat în mod direct   acestuia, prin poştă.

(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la
arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru
în sumă de 200 lei.
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate
acţiunile judiciare, extrajudiciare, sau măsurile de executare
silită  pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului
sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind procedurile de
prevenire a insolvenței și de insolvență)
LICHIDATOR  JUDICIAR: EURO INSOLV SPRL
prin av. Dragoş Virgil 

Notificare privind  deschiderea procedurii  falimen-
tului în formă generală  împotriva debitoarei SC
MASSIMO SRL

Nr.2234//25.11.2015
                                                                                                        

1. Date privind dosarul: Dosar nr. 2856/83/2014, Tri-
bunal Satu Mare, Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Ad-
ministrativ şi Fiscal, Judecător sindic: Mihai Coman
Gelu.  
2. Registratura instanţei: Satu Mare, str. Mihai Viteazul
nr. 8,  jud. Satu Mare 
3. Debitor: SC MASSIMO SRL, societate în faliment,
in bankruptcy, en faillite cu sediul în localitatea Satu
Mare, strada Aurel Popp, nr. 11, judeţul Satu Mare, având
CUI 7115946, având număr de ordine în registrul com-
ertului J30/633/1996. 
4. Administrator judiciar: EURO INSOLV SPRL, cod
de identificare fiscală 17231786, sediul social Satu Mare,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 10, jud. Satu Mare, număr de în-
scriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 0108,  Tel:
0361/809.462; 0361/809.460, E-mail office@euro-in-
solv.ro. 
5. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar per-
soană juridică: Dragoş Virgil, Iancu Vasile Sorin.
6. Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de
lichidator judiciar al debitoarei SC MASSIMO SRL, de-
semnat conform sentinței civile nr. 776/F din data de
19.11.2015, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia
a- II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul  nr. 2856/83/2014, în 
în temeiul art. 146 alin 1 și 2 şi urm. din Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvenţă,
coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67 alin. (1) sau, după
caz, art. 72 alin. (4) sau alin. (6), art. 74 şi art. 67 alin.(2)
din acelaşi act normativ:    

Notifică:

7. Deschiderea procedurii generale a falimentului împo-
triva debitorului SC MASSIMO SRL prin sentinţa
civilă nr. 776/F din data de 19.11.2015 pronunţată de
către Tribunalul Satu Mare, Secţia a–II-a Civilă, de Con-
tencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
2856/83/2014. 
7.1. Debitorul SC MASSIMO SRL are obligaţia ca în
termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună
la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1)
din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței
și de insolvenţă. 
7.2. Creditorii debitorului SC MASSIMO SRL trebuie
să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin
depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile ur-
mătoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a
creanţei 
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de ad-
mitere a creanţelor născute în cursul procedurii este
de 14.01.2016.
În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea privind procedurile
de prevenire a insolvenței și de insolvenţă, nedepunerea
cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele
pe care le deţineţi împotriva debitorului. 

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere
a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întoc-
mirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar
al creanţelor este 11.02.2016.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor împotriva
tabelului suplimentar este de 7 zile de la publicarea în
BPI a acestuia.
Termenul pentru   întocmirea şi afişarea tabelului de-
finitiv  consolidat al creanţelor este 10.03.2016.
8. Deschiderea procedurii de faliment a debitoarei se no-
tifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tri-
bunalul Satu Mare, pentru efectuarea mențiunii.

Informaţii suplimentare:

(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să
se completeze şi să se transmită la Tribunal “Cererea de
înscriere a creantei în tabelul suplimentar” cu respectarea
dispoziţiilor art. 104 alin. (1) din Legea privind   proce-
durile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimen-
tar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei
şi actele care atestă  constituirea de garanţii, în copii cer-
tificate.

(3) Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care
o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă
pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi
comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a
rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru
lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct
acestuia, prin poştă.

(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate
la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de
timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: 

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept
toate acţiunile judiciare, extrajudiciare, sau măsurile de
executare silită  pentru realizarea creanţelor asupra averii
debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea privind
procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență).

LICHIDATOR  JUDICIAR
EURO INSOLV SPRL

prin av. Dragoş Virgil 



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 decomandate,
37 mp, et. IV, renovat complet cu multe inbu-
natatiri, 17.600 euro. Telefon: 0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii,
Carei, la 24000 Euro. Telefon: 0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în
Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni.
Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în
Carei. Telefon: 0753708415.
l Dau în chirie salon de cosmetică-coafură
cu toate dotările în Carei, zonă circulată. Te-
lefon: 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. Infor-
matii 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 asfaltata,
canalizare.Tel 0745.490.742 
l Vand casa in rosu cu 25 ari teren in satul
Ciuperceni, inf.0753.660.219 
l Vand casa in Radulesti, nr. 49. Informatii
la telefon 0745390764
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, amplasata
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 ca-
mere ,bucatarie,living,baie,spait,2 garaje toate
utilitatiile in casa,anexe gospodaresti 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,ben-
zina motor 2L,Pret 3700 euro Tel:
0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bascula-
bila,din 1999 in stare foarte buna. Tel :
0753.660.219 

l Vand VW Touran  1,9 diesel euro 4.Re-
cent adus in tara.0748.284.664.
l Vand Mercedes A Classe 1,7 Diesel,Ford
Focus benzina  1,8 neimatriculate Tel
0748.796.701  
l Vand Land Rover Freelander, 4 x 4 ,
diesel, an 1999, recent adus in tara. Tel
0773.835.662
l Vand Vw Golf 4, an 2001, benzina, Euro
4, clima, recent adus in tara, carte service. Tel
0773.835.662

PIESE DE MAŞINI

l Vand piese pentru Dacia, dezmembrez
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 tapi-
tate. Telefon 0361.806.719
l Vând aparate foto Nikon D 60,D
90.Tel:0755.785.175  
l Vand masina de scris ADLER, pentru co-
lectionari, functionala. 0748.108.881
l Vand ata MACRAME fabricat la Tal-
maciu 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 electrice. Informa-
tii 0773809716
l Vind moped chinezesc, instalatia defecta.
0361885521
l Vand cazan fiert tuica.Tel : 0748.394.245 
l Vand mobilă nuc, furnir, bibeloruri, di-
verse. Tel.  0770560026
l Vand masa din lemn masiv de opt per-
soane pentru terasa Tel 0740.771.056 
l Vand telefon Iphone 5, functioneaza per-
fect. 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 sacrificat,
crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand vaca. 0361886575, 0770707618.
l Vand mori actionare tractor/electri, des-
facatori porumb actionare tractor/electric,
amestecator furaje.Utilajele sunt
noi;Tel:0723.506.508  
l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, International,
coase, discuri, agricole noi, prese balotat, se-
manatori, anvelope tractor, cabine tractor.
Tel: 0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, tractoare
International, Fiat, Case, putere 50 CP-125
CP, coase, semanatori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 
l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +
semanatoare paioase 15 randuri toate in stare
buna de functionare. Tel : 0745.312.688  

ÎNCHIRIERI

l Autoturisme 0743450946
l Dau in chirie spatiu comercial 40 mp,
strada Careiului. Telefon 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, parter,
Burdea, Telefon 0770351388
l Inchiriez salon de infrumusetare complet
dotat pentru coafura+frizerie, cosmetica, ma-
nichiura, pedichiura, masaj, solar, situat in
Piata Titulescu- Satu Mare. Tel. 0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. 0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet
utilat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Închiriez apartament cu o cameră, bloc
nou, semi-mobilat, ultracentral, preţ 150
euro/lună, tel. 0741601130
l Închiriez spaţiu comercial ultracentral
et.1, nemobilat, finisat, suprafaţa 70 mp, preţ
200 euro/lună. Tel. 0741601130
l Închiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central
curte interioară,asociaţie. 0742.700.379 

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 seriozitate. Tel.
0740968675
l Cumpăr mobilă lucioasă cu flori sau or-
namente Tel.: 0757.785.039  
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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, man-
sarda, având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,–
30.900 euro + TVA 5%
Apartament nr. 18, str. Corvinilor, nr. 5, man-
sarda, având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,–
30.900 euro + TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 24.300 euro + TVA
Apartament cu 2 camere, situat în loc. Carei,
Piața 1 Mai, bloc 8/b, scara B, etaj II, ap. 10,  în
suprafață de 42 mp - 9.870 euro

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 55.476 euro + TVA 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat
in vecinitatea 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.
Grigore 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
Industrial Sud, nr. 15, format din: Corp socio-ad-
ministrativ P+2E, parter - 456,73 mp + etajul 1 -
439,09 mp + etajul 2 - 439,09; Hală industrială
P + extindere - 4.054,80 mp; Platforme betonate
- 3.000 mp; teren concesionat - 25.000 mp -
1.295.000 euro + TVA
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str.
Bibliotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în
suprafață utilă de 280,15 mp - 422.000 euro;
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp
si 36 mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A – 783.440 lei +
TVA
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administra-
tiva, productiva si depozitare P+E, SU 144mp +
teren extravilan 21.500 mp, alaturi de utilaje agri-
cole si 21 de bovine. – 275.909 euro
Spatiu comercial, situat in Satu Mare, bld. Uni-
rii, nr. 79, format din salon de prezentare KTM,
3 spatii care impreuna sunt compuse din depozite,
grupuri sanitare, birouri, bucatarie si atelier, avand
suprafata totala de 579,16 mp + teren aferent in
suprafata de 801mp, 259.119 euro + TVA.
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator-  63.186 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
226.100 euro + TVA
Depozit, magazin si birou in suprafata utila de
880,21 mp + teren 2.320 mp, situat in loc. Satu
Mare, str. Magnoliei, nr. 42 – 147.895 euro +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 127.773 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
( proprietatea Statului Roman, in folosinta ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 58.055 euro +TVA

Constructie cu destinatie productiv-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situ-
ate in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 45.010 euro + TVA

Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu, proprietatea SC Esrom Tel SA –
31.433 euro + TVA 
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750
euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133 – 8.942 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 60.000 euro
Imobil commercial si socio administrativ,
P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr.

187 – 9.377 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud.
Satu Mare – 8.983 euro

Auto:

Mercedes LKW, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 2.592 euro + TVA

Mercedes Daimler, SM 30 GRI, an fabricatie
1998 – 2.665 euro + TVA

Diverse:

Sistem transport cu cupa Kubat (nou ) –
50.000 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11
elemenți, 280 buc. - 6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9 elemenți,
150 buc. - 2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7 elemenți,
60 buc. - 810 euro + TVA
Casete video – 1.185 bucati - 955 euro +
TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483
euro + TVA
4 buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m si te-
rasa 1m X 3 M – la 9.281 lei (2.320,25
lei/buc)
Bunuri mobile ( stoc de marfa, format din imra-
caminte) proprietatea Spencer SRL – 8.481 euro
+ TVA
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kineto-
terapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL 
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto )
proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze ) proprietatea
Omnia Carei SRL
Bunri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile  ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, ca-
mioane, auto, utilaje de constructii, obiecte de
inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana Iacob
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje
de constructii, obiecte de inventar ) proprietatea
Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprie-
tatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bem-
com Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mob ile ( autoutilitara, marca MAN )
proprietatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, mo-
bilier, ) proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse )
proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo
Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner ) proprietatea Global Job Experience
SRL
Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje de constructie )
proprietatea F.L.W. Rockon SRL – 21.371 lei
+ TVA
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sec-
tionale 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), în-
scris în CF, proprietar persoana fizică. Preț:
15.000 euro / 2,25 euro/mp (66.000lei), nego-
ciabil. Informații suplimentare 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  

CONDOLEANŢE

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.

Sincere condoleanțe și întreaga noastră
compasiune, colegului și prietenului nos-
tru Dorel Coica și familiei în aceste mo-
mente de imensă durere pricinuite de
trecerea în eternitate a surorii dragi.  Dum-
nezeu să-i dea odihnă veșnică.
Viceprimar al municipiului Satu Mare, 

Dr. Roca Radu 
cu familia

În aceste clipe de suferință împărtășim du-
rerea și suntem alături de prietenul și cole-
gul nostru Coica Dorel și familia,  la
despărțirea de sora dragă. Dumnezeu s-o
odihnească în pace.

Vicepreședinte al CJ Satu Mare
Govor Mircea 

cu familia

Un gând de mângâiere și sincere
condoleanțe domnului Coica Dorel și fa-
miliei la trecerea în eternitate a surorii
dragi. Dumnezeu s-o așeze în rândurile
celor drepți.

Organizația Județeană 
PSD Satu Mare

Împărtășim durerea și suntem alături de
domnul Coica Dorel și familia, în aceste
clipe de mare durere pricinuite de trecerea
în eternitate a surorii dragi. Dumnezeu să-
i dea odihnă veșnică.

Organizația Municipală 
PSD Satu Mare

Transmitem sincere condoleanțe domnu-
lui Coica Dorel în aceste momente grele
pricinuite de despărțirea de sora dragă. Sin-
cere condoleanțe familiei.Să-i fie odihna
binecuvântată.

Organizația Județeană de Femei 
PSD Satu Mare

Transmitem cele mai sincere condoleanţe
şi întreaga noastră compasiune domnului
primar dr. Coica Costel în marea durere
pricinuită de trecerea în nefiinţă a surorii
dragi . 
Dumnezeu să o odihnească în pace! 

Colectivul Primăriei Municipiului
Satu Mare

Sunt alături de primarul municipiului Satu
Mare, dr. Dorel Coica în marea durere
pricinuită de trecerea în nefiinţă a surorii
dragi. Sincere condoleanţe!

Prefect dr. Eugeniu Avram

Transmitem cele mai sincere condoleante
si intreaga noastra compasiune domnului
primar dr. Coica Costel Dorel in marea
durere pricinuita de moartea surorii dragi.

Colectivul ADP Satu Mare
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07:00 – Ştiri NV TV 
07:30 – Film documentar:
„Supraveţuirea miraculoasă a
Israelului”, ep. 5
08:00 – DA'Neatza!
09:00 – Program pentru copii:
„Carlos Omida”, ep. 8
09:30 – La vârsta noastră ... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa 
14:00 – La izvor de când şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Şcoala Sătmăreană 
17:00 – Avocat TV

18:00 – Ora Adevărului (direct)
19:10 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Incursiune în cotidian 
22:00 – Oameni şi Fapte (reluare)
23:00 – Știri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:10 – Bună dimineaţa!
01:00 – Film artistic: „Micul avion
roşu”
02:30 – Film artistic: „Viciu Fatal”
03:00 – Marele oraşe: „Istambul”
03:30 – Film documentar: „Mai
mult deât un miracol”
04:00 – Caleidoscop din Oaş
(reluare)
05:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
09:00 Starea
naţiei10:00 Tot ce

contează 11:00 Viaţa cu Derek
12:00 Teleshopping 12:30 Tribuna
partidelor parlamentare 13:00 O
ţară mai bună 13:30 M.A.I. aproape
de tine 14:00 Telejurnal 15:00
Teleshopping 15:30 Oameni ca noi
16:00 Parlamentul României 16:55
Vorbeşte corect! 17:00 Ne vedem la
TVR 19:00 Cooltura 19:45
Vorbeşte corect! 19:50 Discover
România 20:00 Telejurnal 21:10 O
dată’n viaţă 22:25 Eşti român 22:35
O dată’n viaţă 00:10 Toast 01:50
Exclusiv în România 02:35 Tot ce
contează 03:25 Telejurnal

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

Vorbeşte lumea 16:00 Lecţii de viaţă
17:00 Ştirile Pro Tv 17:30 La
Maruţă 19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Vocea României 00:15 Jocul
minciunilor 01:15 Ucenicul vrăjitor
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 X Factor 23:15
Tărâmul morţii 01:00 Câinii zăpezii
03:00 Observator

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

10:00 La TV 11:00 Teleshopping
11:30 Dosarele DNA 12:30
Jurnalul STV Junior 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 Colierul de turcoaze
22:15 La TV 23:00 Trăsniţi din
NATO 00:00 Putere şi Glorie 02:45
Cronica cârcotaşilor 03:30 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 22:00 Pe banii
părinţilor 23:30 Trezindu-te in Reno
00:00 Știrile Kanal D 01:15 In
dragoste si in razboi 03:00 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
Iertare 20:00 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 04:15 Acasă la români

07:00 Să gătim
româneşte 08:00
Reteta dragostei
09:00 Să te prezint
părinţilor 10:00

Invitație la botez 11:15 Meniu de
vedetă 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 Rapită la naştere 00:00
Medici în Santa Monica 01:00
Prietenii tăi 02:00 Prinţul îndrăgostit

07:20 Weekend în
familie 09:05
Gardienii galaxiei
11:05 Chuck

Norris versus comunism 12:30
Fiecare se crede normal 14:15 I
Origins 16:05 Drumul rușinii
17:40 Filme şi vedete 18:10
Weekend în familie 20:00 Banshee
20:55 Episoade 21:30 Annabelle
23:10 Hercules 00:05 Episoade
00:35 Vasul Fantomă 02:05 Real
Sex prezintă: Porno 101 02:50
Două vieţi

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

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
12:00 Cupa Meseriasilor:
Episodul 2, Sezonul 1 12:30 Ora
exactă în sport 13:00 Fotbal
UEFA Europa League: Celtic –
Ajax 15:00  Ştiri Sport.ro 16:00
Ora exactă în sport 17:00
Rezumate UEFA Europa League
18:00 Ştiri Sport.ro 18:30 Ora
exactă în sport 19:00 Marea
Ţăcăneală 19:30 Marea Ţăcăneală
20:00 Rezumate UEFA Europa
League 21:00 Ştiri Sport.ro 21:10
Fight Night 23:00 Wrestling
RAW 00:00 Ştiri Sport.ro 00:30
Wrestling WWE PPV Survivor
Series

07:15 Fotbal 07:45
Fotbal 08:10 Fotbal
08:15 Omnisport
08:30 Sărituri cu
schiurile 09:30 Seria

pădurarilor 10:00 Haltere 11:00
Biatlon 12:00 Sărituri cu schiurile
13:00 Schi fond 15:00 Curling
17:30 Sărituri cu schiurile 19:45
Călărie 20:00 Omnisport 20:15
Campionatul mondial de turisme
fia by lg 21:15 Campionatul
mondial de turisme fia by lg 22:15
Schi alpin 23:00 Haltere 01:15
Cel mai puternic om 02:15
Omnisport 02:30 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 Exces de putere
23:00 În Premieră 00:00 Ştiri 01:00
Sinteza zilei 03:00 Subiectiv 

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

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

07:40 Joaca de-a
supravieţuirea 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 Căutătorul de maşini
clasice 12:30 Căutătorul de maşini
clasice 13:00 Imperiul fiarelor vechi
14:00 Topul maşinilor tunate 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 Troy 21:00 Iluzionistul 22:00
Nerecomandat celor slabi de inimă
23:00 Masacrul din Norvegia 00:00
Pasiunea mea, mașinile clasice 01:00
Topul maşinilor tunate 01:50
Licitații contra cronometru 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Dacă vi se propune o

colaborare, vă sfătuim să nu refuzaţi,
pentru că puteţi să câştigaţi bine.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Dimineaţă sunteţi nevoit
să faceţi cheltuieli neprevăzute, dar
cu folos, care vor fi apreciate de
familie. S-ar putea ca după-amiază să
vă ocupaţi de problemele unei
persoane mai în vârstă din familie. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Aveţi succes la o întâlnire
cu persoane importante. Cei din jur
vă apreciază ideile. Este o zi bună
pentru a vă consolida relaţiile şi
pentru a vă face noi prieteni. 
RAC (22.06 - 22.07)

Este posibil să vi se
propună un nou loc de muncă sau să
intraţi într-o afacere. Vă sfătuim să
analizaţi cu atenţie toate avantajele şi
dezavantajele, înainte de a lua o de-
cizie. 
LEU (23.07 - 22.08)

Dimineaţă câştigaţi nespe-
rat de bine într-o afacere. S-ar putea
să vi se propună o colaborare. Vă sfă-
tuim să refuzaţi, pentru că partenerul
de viaţă ar putea să vă reproşeze că ne-
glijaţi familia. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Pot să apară schimbări im-
portante pe plan profesional şi social.
La serviciu, ieşiţi în evidenţă cu idei
apreciate de şefi şi colegi.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Sunteţi într-o formă inte-
lectuală foarte bună, care vă influen-
ţează favorabil relaţiile cu cei din jur. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

După o perioadă mai difi-
cilă pe plan financiar şi sentimental,
astăzi aveţi un succes nesperat. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Pe plan social şi material
aveţi un succes neaşteptat. Vă reco-
mandăm să profitaţi de şansele care
vă ies astăzi în cale, dar să aveţi răb-
dare şi să nu forţaţi norocul. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

S-ar putea să apară schim-
bări interesante, de natură să vă aducă
multe satisfacţii. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Se pare că azi vă reuşesc
toate şi simţiţi că nimic nu vă poate
sta în cale. Aveţi ocazia să obţineţi
câştiguri nesperate. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Dimineaţă intervin eveni-
mente neaşteptate, care vă dau pro-
gramul peste cap. Este posibil să vă
vină în vizită musafiri din altă locali-
tate. Vă sfătuim să vă păstraţi calmul.

HOROSCOP

Ora 20.30 - X Factor

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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În ultima vreme le
vedem la tot pasul. Prin cartierele
de blocuri, pe acoperişurile
caselor, pe străzi, peste tot în
urbea de pe Someş. Drăguţele
feline - pisicile cu ochi verzi sau
albaştri - au pus stăpânire pe
vechile culcuşuri ale maidanezilor
de pe lângă blocuri, pe subsoluri,
podurile caselor şi pe preşurile de
la intrarea în unele apartamente.
De regulă, se găseşte tot timpul
cineva care să le ofere un castronel
de mâncare, dar cele care nu au o

“sursă sigură” de hrană scotocesc
prin gunoaie în căutarea unei
conserve sau a unui rest de
mâncare. Miorlăitul lor languros
nu este agreat însă de toată lumea.
Partea proastă e că nu există nici
o societate în România care să se
ocupe de aceste pisici fără stăpân.
Până când va apărea vreo firmă,
nu putem decât să asistăm la
spectacolul nocturn pe care
acestea îl dau în perioadele de îm-
perechere. Să nu mai vorbim des-
pre autoturismele zgâriate. 

Sub asediul pisicilor

Social-democratele din Satu Mare
o susţin pe Tincuţa Fernea

Organizaţia Femeilor Social
Democrate (OFSD) Satu
Mare o susţine pe talentata

sătmăreancă Tincuţa Fernea la con-
cursul Vocea României. În cursul
zilei de ieri, femeile social-democ-
rate s-au întâlnit la sediul partidu-
lui pentru a organiza campania de
susţinere. “Organizaţia Femeilor
Social Democrate o susţine pe
Tincuţa Fernea în demersul ei pen-
tru câştigarea Vocii României. Din
acest motiv, noi acordăm azi votul
nostru, iar marţi, de la ora 20.30,
vom fi alături de ea prin sms-ul pe
care îl vom acorda cu mare în-
credere. De ce? Pentru că Tincuţa
merită. În primul rând, pentru că
este un talent înnăscut, are o voce
minunată, este o fetiţă
extraordinară, îi place să fie jucăuşă,
dar în acelaşi timp îi place să fie
foarte serioasă, iar noi apreciem
foarte, foarte mult talentul ei. De
aceea suntem alături de ea, îi dorim
tot succesul din lume şi,
bineînţeles, ne dorim ca ea să
devină Vocea României. Succes
Tincuţa!”, a declarat preşedintele
Organizaţiei Municipale Satu Mare
a OFSD, Manuela Rogoz. De
asemenea, social-democratele au
lansat un apel către toţi sătmărenii
să o susţină pe Tincuţa Fernea la
ediţia de marţi a emisiunii-concurs
Vocea României.

Tincuţa Fernea a reuşit,
după prestaţia ei de vinerea trecută,
să treacă de proba duelului, fiind
aleasă de mentorul ei, Tudor
Chirilă, în detrimentul unei artiste
mult mai experimentate, Flo-
rentina 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 iu-
bitorilor 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.

MOBILIZARE. Tincuţa Fernea are nevoie de sprijinul sătmărenilor
la Vocea României
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Poliţiştii din cadrul Biroului
de Investigaţii Criminale Carei i-au
identificat şi reţinut miercuri pe o pe-
rioadă de 24 ore pe Gioni N., în vârstă
de 18 ani, și Daniel N., în vârstă de 19
ani, din Carei, care, în perioada 12 – 23
noiembrie a.c., ar fi  comis cinci furturi
din locuință pe raza municipiului
Carei.  Cei doi urmează să fie prezentaţi
în cursul zilei de azi Parchetului de pe
lângă Judecătoria Carei, în vederea luă-
rii măsurilor legale ce se impun.

De asemenea, polițiștii din
cadrul Secției I Poliție Satu Mare-
Investigații Criminale l-au depistat
miercuri, în jurul orelor 02,20, pe
Tamaș P. din Livada, care a încercat să
deschidă portierele unui autoturism
parcat în curtea unui hotel din Satu
Mare. În urma extinderii cercetărilor,
s-a stabilit că susnumitul este autorul a
două furturi din societăţi comerciale
situate pe raza municipiului Satu

Mare, fapte comise în nopţile de
22/23.09.2015, 29/30.10.2015, fapte
rămase iniţial cu autor necunoscut
(AN). Cercetările continuă în vederea
stabilirii întregii activităţi infracţionale.

Tot în cursul zilei de mier-
curi, polițiștii din cadrul Biroului
Investigații Criminale-  linia de muncă
furturi din locuințe, din cadrul Poliţiei
Municipiului  Satu Mare, în colabo-
rare cu cei din cadrul Serviciului  Cri-
minalistic, l-au identificat și prins pe
Cristian G., de 27 ani, din Satu Mare,
stabilind că este autorul furtului comis
în perioada 20-23.11.2015, dintr-o
anexă a imobilului situat în munici-
piul Satu Mare, faptă rămasă iniţial cu
AN. Prejudiciul în valoare de 500 lei
a fost recuperat în totalitate. Şi în acest
caz cercetările continuă cu autorul în
stare de libertate, în vederea stabilirii
întregii activități infracţionale.

Robert Marcus

Polițiștii Serviciului de
Investigații Criminale s-au sesizat
din oficiu cu privire la faptul că nu-
mitul Gheorghe R., în vârstă de 42
ani, din Lipău, deține un autotur-
ism marca Fiat 500, reclamat ca
fiind furat din Italia la data de

12.10.2015. Autoturismul în cauză
a fost indisponibilizat în curtea
Poliției Municipiului Satu Mare,
cercetările fiind continuate sub as-
pectul săvârșirii infracțiunii de
tăinuire la furt.

Robert Marcus

Aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Negreşti-Oaş 

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

Patru hoţi prinşi într-o singură ziDosar penal
pentru artificii
de tort

Polițiștii din cadrul Ser-
viciului Arme, Explozibili şi
Substanţe Periculoase, în coop-
erare cu cei din cadrul Poliției
Negrești Oaș, au desfășurat o
acțiune pe raza orașului Negrești
Oaș și localitățile limitrofe în
vederea combaterii comerţului
ilegal de obiecte pirotehnice. Cu
această ocazie a fost identificat
Ioan B., în vârstă de 45 ani, din
Sighetu Marmației, administra-
tor la o societate comercială
având punct de lucru în Negrești
Oaș,  care a oferit spre vânzare
108 bucăți artificii de tort din
categoria I, în valoare de 300 lei,
fără a deține autorizație în acest
sens. 

Susnumitului i s-au în-
tocmit acte premergătoare sub
aspectul săvârșirii infracţiunii de
orice operațiune cu obiecte
pirotehnice fără drept, faptă
prevăzută și pedepsită de art. 37
lit. a, din Legea 126/1995,
modificată,  privind regimul ma-
terialelor explozive.

Robert Marcus

Fiat furat în Italia, găsit la Lipău
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