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Arnold Kovacs,
arestat preventiv

Centrul pentru imigranţi 
nu va mai fi construit la Tăşnad

Vânzătorii din piața
micro 17 și din piața mică au
avut ieri parte de o surpriză
nu tocmai plăcută. mesele
acestora au fost pur și simplu
sparte și golite, iar marfa a

fost împrăștiată peste tot. Se
pare că hoții nu au furat mare
lucru, însă acest incident i-a
speriat pe vânzători. poliția a
demarat o anchetă în acest
caz.

Hoții au vandalizat două
piețe din Satu Mare

Jumătate dintre petiţii, rezolvate
imediat de Prefectură pag. 4

pag. 11

Teatrul de nord Satu mare
vine cu o propunere interesantă, un
spectacol necenzurat a cărui acţiune
se petrece într-o maşină. cei doi
protagonişti, tineri actori în per-
soana ioanei cheregi şi a lui Andrei
Stan,   sunt provocaţi să ajungă la su-
fletul publicului prin intermediul
unor replici îmbrăcate în senti-
mente puternice precum orgoliul,
iubirea sau minciuna. 

În spectacolul  “AUTO-
BAHn” cei doi tineri îndrăgostiţi
trec însă prin multe situaţii critice,
unele dintre ele fiind aproape nor-
male în viaţa fiecărui cuplu.
Acţiunea se petrece într-un spaţiu
neconvenţional, iar spectacolul
propune o călătorie în interiorul
unui cuplu care pleacă la “drum”
printr-un “accident”. 

pag. 7

Propunere inedită din partea
Teatrului de Nord Satu Mare

AmicAl: cigAnd SE - OlimpiA
Remiză albă cu echipa lui Roszel
şi Kinczel
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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, 5 februarie 2016
ziua 36 a anului

Prietenia este închisoarea
sufletului de bună voie în trup
străin. 

(Dimitrie Cantemir)

Soarele răsare la 7 şi 51 minute,
apune la 17 şi 33 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Mc. Agata şi
Teodula (Post)
Romano – catolic - Sf. Agata, fc.
m. 
Greco – catolic - Sf. m. Agata.

1946 - Anglia și Statele Unite ale
Americii recunosc guvernul condus
de Petru Groza și reiau legăturile
diplomatice cu România.

l OPINIE DE GAZETAR

VOICU D. RUSU

l Armata trebuie să beneficieze
de o bună pregătire de luptă şi de
dotări corespunzătoare, a susţinut
preşedintele Klaus Iohannis în
mesajul transmis Batalionului 2
Infanterie „Călugăreni”, la ple-
carea acestei unităţi militare în
acţiune. Mesajul a fost citit de
consilierul prezidenţial Ion
oprişor la ceremonia de plecare a
militarilor. 
l Preşedintele Senatului, Călin
Popescu-Tăriceanu, a iniţiat un
proiect de lege pentru „a scoate
actul de Justiţie de sub influenţa
politicului”. Concret, a propus ca
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
să îşi numească, dintre judecătorii
care au funcţionat la această
instanţă cel puţin doi ani,

preşedintele, vicepreşedintele şi
preşedinţii de secţii. În prezent,
aceste numiri sunt făcute de către
preşedintele României, la prop-
unerea ministrului Justiţiei, şi cu
avizul CSM. 
l Cele mai recente zvonuri din
PNL vorbesc despre o eventuală
candidatură a Adrianei Săftoiu la
Primăria Bucureştiului, care ar
urma să se confrunte cu Gabriela
Vrânceanu Firea. Adriana Săftoiu
a fost purtător de cuvânt al
preşedintelui Traian Băsescu. 
l Aparatul rus de propagandă s-
a repus în funcţiune la capacitate
maximă odată cu izbucnirea
protestelor anticorupţie de la
Chişinău şi a învestirii Guvernului
Pavel Filip. Postul de televiziune

Pervîi Kanal a difuzat un reportaj
de la proteste adăugând că, în cazul
unei destabilizări, structurile de
forţă ale statului român sunt
pregătite să intervină. Şi alte
intoxicări ale Moldovei ţintesc
România.  
l Pe când în România cluburile
de fotbal s-au „specializat” în
insolvenţă, în ţări precum Anglia,
Spania, Germania, Franţa şi chiar
Turcia, sportul – rege aduce
câştiguri financiare uriaşe. La nivel
de cluburi, pe primul loc rămâne
Real Madrid, în al 11-lea an con-
secutiv. „Galacticii” au avut
încasări de 577 milioane de euro,
în ciuda faptului că stagiunea
2014-2015 a fost dezamăgitoare,
fără vreun trofeu câştigat. 

Se zvoneşte prin ziare... 

recoMANDărI  NorD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

ŞEDINŢA CONSILIULUI
LOCAL SATU MARE
Astăzi, de la ora 12:00, NoRD
VEST TV va transmite în direct
şedinţa extraordinară a Consiliului
Local Satu Mare.

ŞCOALA SĂTMĂREANĂ
O emisiune în care educația
contează!
Valorile educaționale sătmărene
necesită și ele atenție. Aceasta se
regăsește în ciclul de emisiuni ce
aduc în prim-plan educația, oferta
școlilor din județ, dar nu în ultimul
rând profesorii și elevii valoroși. o
emisiune realizată de profesorul
Teodor Curpaş şi difuzată și în
această vineri, de la ora 16:00 pe
Nord Vest TV.

ORA ADEVĂRULUI
CAMPANIA NoRD VEST TV
TE CoNSULTĂ
Ediţia de astăzi, de la ora 18:00 îi
este rezervată unui medic specialist.
Victor Constantinovici vă invită și

pe dumneavoastră alături de invi-
tatul său pentru a găsi soluţii efi-
ciente de tratare şi rezolvare la
problemele dumneavoastră de
sănătate. 

INCURSIUNE IN COTIDIAN
MIGRAŢIA ARABILoR IN
EURoPA
Prin intermediul emisiunii IN-
CURSIUNE IN CoTIDIAN,
generalul ( r ) VASILE CIoCAN
ne va furniza informaţii pertinente
legate de provocările şi
oportunităţile migraţiei arabilor în
Europa. Realizator: Dumitru
Ţimerman.
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PENTRu uN SEJuR PERFECT

Alegeţi Complexul Turistic President - Băile Felix (II)
8 Loc ideal de relaxare şi odihnă

Student european în plină se-
siune de examene la început
de 2016. Au, doare! ”Ce ne

facem fraților că marți avem exa-
men”? Ne întrebam stresați și
plini de transpirația abundentă
reieșită din această perspectivă …
”Auziți, ce-ar fi să mergem în
acest week-end undeva pe malul
unei piscine ”academice” să ne
băgăm picioarele-n apă și-n cap
cursul de Metafizică pentru exa-
men? Știți … Apologia lui Socrate
se poate învăța mai bine într-o
piscină cu apă termală de 37 de
grade. Ce ziceți … mergem?” Și
n-a trebuit să întreb încă o dată că
iată-ne îmbarcați în mașina
numită ”dorință”, trezindu-ne în
Băile Felix la Complexul Turistic
„President” făcându-ne  zeci de
planuri de a ne petrece cât mai
bine … ”Bine ați venit la noi!”,

suntem întâmpinați de directorul
complexului, Mitică Fechete. Vă
e foame? V-am pregătit ceva de
mâncare, pentru ca după aceea …

Pachete de cazare 
din ce în ce mai atractive
la început de an

“Ce ne aduce anul 2016 ”în
tolbă” de la dumneavoastră”? „ În
perioada actualului sezon,
01.06.2016 – 15.09.2016, Com-
plexul Turistic President oferă pa-
chete atractive de cazare și masă,
relaxare și tratament în formule
personalizate, după dorința
clienților, fiind organizate pro-
grame turistice, prețurile variind în
raport de dorințele clienților și
tipurile de servicii. În primul rând,
venim cu un pachet de cazare, cre-
dem noi atractiv, numit 4+1, adică
la patru nopți de cazare plătite
oferim o noapte gratis, aici fiind in-
cluse serviciile de demipensiune și

un tratament medical pe zi în
fiecare săptămână, de duminică
până vineri. De asemenea oferim
pachete de cazare atractive și pentru
toate buzunarele, clientul nostru
fiind stăpânul nostru. Astfel pen-
tru un loc într-o cameră dublă
superioară cu pensiune completă
veți plăti doar 55 de euro de
persoană pe zi pentru un sejur de
3-4 nopți, prețul scăzând la 50 de
euro de persoană pe zi pentru un
sejur de peste șapte nopți; ca pen-
tru aceeași cameră dublă
superioară în regim de demipensi-
une, să  plătiți doar 48 de euro pe
zi de persoană pentru un sejur de
3-4 nopți, prețul scăzând la 43 de
euro de persoană pe zi pentru un
sejur de peste șapte nopți. De
asemenea, pentru un loc într-o
cameră dublă standard cu pensi-
une completă, veți plăti 50 de euro
pe zi de persoană pentru un sejur
de 3-4 nopți, prețul scăzând la 45
de euro pe zi pentru un sejur de
peste șapte nopți. Pentru regimul
de demipensiune, cazarea într-o
cameră dublă standard, pentru
aceeași perioadă  vă costă 41 de
euro pe zi pentru un sejur de 3-4
nopți, prețul scăzând la 36 de euro
pe zi pentru un sejur de peste șapte
nopți. De asemenea, puteți bene-
ficia și de tratament balnear pen-
tru 12 euro pe zi, în acest preț
intrând consultația medicală de
specialitate și 3
proceduri/ședință. De asemenea
menționăm că accesul la piscinele
hotelului, (interioară/exterioară
cu apă termală), la saune, jacuzzi
și parcarea sunt gratuite și faptul că
nu se percepe taxa de stațiune. De
asemenea, ne străduim ca-n cel mai
scurt timp să dăm în folosință eta-
jul 5 al hotelului nou, unde clienții
noștri vor beneficia de cazare în
opt camere și-n patru aparta-
mente”.

Terapiile ”Ana Aslan” și
”Pell. amar”, în premieră
și-n exclusivitate 
la President

”Vă spuneam într-unul din re-
portajele anterioare, că ne mândrim
cu prezența-n cadrul complexului
nostru  a Bazei de Tratament care a
fost dată în funcţiune odată cu darea
în folosinţă a hotelului vechi în anul
2002 şi extinsă la hotelul cel nou în
anul 2011. În cadrul Centrului de
Sănătate al Hotelului President
activează unicul cabinet anti-aging au-
torizat de către Institutul Ana Aslan
din judeţul Bihor, sub îndrumarea Dr.
Ana Goicu Toie. În cadrul cabinetului
se realizează atât tratamente geriatrice
cât şi cosmetice. De asemenea avem
posibilitatea de a oferi clienților noștri,
în exclusivitate, acces la procedurile
Pell Amar, un pachet de tratamente și
proceduri care au ca beneficii regener-
area și protecția tenului matur, con-
tribuind printre altele  la  refacerea,
tonifierea și elasticitatea țesuturilor,
prevenind apariția ridurilor, acționând
pentru recuperarea vitalității și re-
generarea celulară a pielii. Aceste trata-
mente se fac cu ajutorul produselor
obținute din apa minerală și din
nămolul din lacul Balta Albă, aceste
proceduri fiind folosite cu succes și
pentru afecțiuni reumatismatice artic-
ulare și abarticulare, afecțiuni neuro-
logice și post traumatice, afecțiuni
dermatologice (psoriazis, eczeme),
fiind folosite și-n tratamentul anti-
stres. Acestea au prețuri variabile, enu-
merând:  Împachetare cu nămol 100
lei; Oncțiuni cu nămol 35 lei; Baie cu
extract de nămol 50 lei; Baie cu sare
35lei; Baie cu spumant 35 lei; Baie de
plante 50 lei; Baie cu nămol 100 lei;
Duș subaqual simplu 15 lei; Duș sub-
aqual cu sare 35 lei; Duș subaqual cu
spumant 35 lei și fiind accesibile, cre-
dem pentru orice buzunar. Vă
așteptăm ca să vă convingeți”.

VALERIU IOAN

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
___________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Marti  de
la ora 16:00-18:00, va consulta

Dr. Aniţaș Răzvan 
Medic Specialist Ortopedie Traumatologie

- Consultaţie   -50 Ron (Patologie articulara in
special genunchi, sold, umar)
- Pansamente  -20 Ron
- Infiltratii      -30 Ron
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
___________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Marti,  de
la ora 15:00, va consulta

Dr. Feciche Daniela 
Medic Specialist Neurologie

Programări telefon:  0745526346
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand
nr. 15/1 
___________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Jumătate dintre petiţii, rezolvate imediat
de Prefectură
8Prefectura Satu Mare a primit în audienţe anul trecut 654 de persoane

Prefectul Eugeniu Avram a
prezentat ieri bilanţul institu-
ţiei pe anul trecut. La eveni-

ment au participat preşedintele
Consiliului Judeţean, Adrian Ştef,
primarul municipiului Satu Mare,
Dorel Coica, primarul municipiului
Carei, Kovacs Eugen, primarul ora-
şului Tăşnad, Vasile Mitraşca, pri-
marul oraşului Negreşti-Oaş,
Aurelia Fedorca, primarul oraşului
Livada, Artur Piricsi, primarul ora-
şului Ardud, Ovidiu Duma, respec-
tiv şefii instituţiilor deconcentrate. 

Circa 160 de acte, 
nelegale

În ceea ce privește dispozi-
ţiile emise de primarii din judeţ,
3.810 au fost efectuate la nivelul mu-
nicipiilor, 2.809 la nivelul orașelor și
16.581 la nivelul comunelor. În urma
controlului de legalitate, un număr de
157 acte au fost considerate ca fiind
nelegale. Astfel, pentru 123 de
hotărâri ale consiliilor locale s-au re-
alizat proceduri prealabile, din care
114 hotărâri au fost revocate, iar în 9
situaţii s-au introdus acţiuni în con-
tencios administrativ având ca obiect
anularea totală sau parţială a
hotărârilor consiliilor locale şi s-a in-
trodus o acţiune fără întocmirea pro-
cedurii prealabile, în care s-a solicitat
anularea actului adoptat cu încălcarea
prevederilor legale. 

De asemenea, pentru 32 de
dispoziţii emise de primari s-au în-
tocmit proceduri prealabile, din care
30 de dispoziţii au fost revocate, iar
în două situaţii s-au introdus acţiuni
în contencios administrativ având ca
obiect anularea totală sau parţială a
dispoziţiei, iar pentru o dispoziţie a
fost promovată acţiune în contencios
administrativ fără a se realiza proce-
dura prealabilă. 

Motivele nelegalităţii
Principalele aspecte care au

determinat considerarea nelegală a
actelor verificate se referă la nere-
spectarea de către consiliul local a
competenței materiale de a dispune
asupra unui imobil-teren, care
potrivit actelor de proprietate nu
apare ca fiind proprietar unitatea ad-
ministrativ-teritorială, respectiv veri-
ficarea situaţiei juridice a terenului ce
face obiectul acestui act administrativ
unilateral cu caracter normativ, res-
pectiv salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2015. De
asemenea, s-a mai considerat că forul
deliberativ local nu are temei legal
pentru aprobarea angajării cu con-
tract de prestări servicii a unui execu-
tor fiscal pentru executarea silită a

contribuabililor persoane fizice și ju-
ridice care au datorii la bugetul local
al comunei etc. 

Jumătate dintre 
probleme, soluţionate
imediat

Din totalul de 654 persoane
primite în audienţă și consiliate de
către personalul de specialitate, un
număr de 289 cazuri au fost
soluționate imediat, 134 au depus
petiţii în vederea soluționării prob-
lemelor sesizate, 142 au fost
îndrumaţi către alte instituţii/ struc-
turi ale Ministerului Administraţiei
și Internelor pentru competentă
soluţionare, 38 cazuri s-a dispus
activități de control, 49 cazuri s-a

prezentat soluție în scris, respectiv
pentru două cazuri s-au organizat în-
tâlniri de mediere. “Menționăm că
117 din cetățenii care s-au prezentat
în audiență la sediul instituției au-
domiciliul în municipiul Satu Mare,
ceea ce reprezintă 31,45%”, se arată în
raportul de activitate al Instituţiei
Prefectului. Din totalul de 133 petiţii
depuse cu ocazia audienţelor 97 au
fost soluţionate favorabil sau parţial
favorabil, 12 nefavorabil, trei au fost
clasate, respectiv 21 sunt în curs de
soluţionare.

Corpul de control 
în acţiune

Corpul de control al Insti-
tuţiei Prefectului a făcut o serie de

verificări care au vizat activitatea pri-
marilor şi a secretarilor unor primă-
rii, fiind întocmite 10 note de
constatare, cuprinzând deficienţele
constatate şi măsuri cu termen pen-
tru remedierea acestora. Printre si-
tuaţiile deosebite înregistrate de către
Corpul de control în cursul anului
2015 s-au numărat sesizarea
formulată de un grup de societăţi
comerciale cu privire la prestarea
unor servicii funerare şi existenţa
unei eventuale situaţii de incompat-
ibilitate, în urma căreia s-a solicitat
conducerii Spitalului Judeţean de
Urgenţă Satu Mare efectuarea unei
anchete interne. De asemenea, s-a
mai dispus efectuarea unor verificări
la compartimentul impozite şi taxe
din cadrul Primăriei Cămărzana, în
urma cărora s-a solicitat un audit in-
tern din partea Asociaţiei de Dez-
voltare Intercomunitară a
Comunelor Sătmărene (ACSA),
precum şi propunerea analizării în
Comisia de discipină a unităţii ad-
ministrativ-teritoriale, a tuturor as-
pectelor care ţin de abateri de la
dispoziţiile legale, ale unui
funcţionar public. 

Comunicare şi pro-
movare mai eficiente

Instituţia Prefectului a mai
urmărit îmbunătăţirea procesului de
actualizare a informaţiilor disponi-
bile pe site-ul instituţiei și transfor-
marea paginii de social-media a
instituției într-un instrument de co-
municare și informare eficient. În
cursul anului 2015, numărul total de
aprecieri a crescut cu 37,34%,
ajungând la sfârșitul anului la 1.611,
iar postările instituției au ajuns la un
număr maxim de 5.135 vizualizări,
valoarea medie fiind între 1.000-
1.500.

SUCCES. Prefectura a reuşit să devină mai vizibilă în mediile de socializare virtuală

Chiar dacă are la dispoziție
un buget mai mic decât în 2015, pri-
marul municipiului Carei, Kovacs
Eugen, are planuri mari pentru
următorii doi ani de zile. Edilul șef
careian își propune să obțină
finanțare pentru un amplu proiect de
refacere a infrastructurii rutiere. “Am
făcut un studiu de fezabilitate
privind asfaltarea a 32 de kilometri
de străzi și a 50 de mii de metri
pătrați de trotuare”, a spus Kovacs
Eugen. 

Lucrările sunt necesare mai
ales după ce lucrările de modernizare
a sistemului de apă și canalizare, dar
și șantierele deschise de compania de
furnizare a energiei electrice au dis-
trus o bună parte din arterele princi-
pale din municipiu. Lucrările ar
putea să înceapă în această vară și vor
continua în 2017. “Vrem să începem
încă din luna iulie, jumătate, adică
lucrări în valoare de circa 2 milioane
și jumătate de euro în acest an iar
cealaltă jumătate anul următor”, a
spus Kovacs Eugen. 

Municipiul Carei are un
buget pentru acest an de 46 milioane
lei, mai puțin decât cel din 2015.
“Bugetul este mai mic cu sumele

atrase pentru investiții. Am terminat
proiectele europene și cele guverna-
mentale, așa că nu aveam cum să
avem un buget mai mare. Avem la
dispoziție 46 de milioane de lei, față
de cele 55 de anul trecut”, a arătat
edilul șef careian. 

Multe primării se
confruntă cu o creștere a cheltu-
ielilor de personal odată cu in-
dexarea salariilor așa că edilii trebuie
să facă față unor provocări supli-
mentare și să își împartă banii cu
mare atenție pentru a asigura atât
fondurile de funcționare cât și
sumele necesare investițiilor. La
Carei, edilul șef spune că nu există
nicio problemă în acest sens. “Sunt
mulțumit de buget pentru că
acoperim atât cheltuielile materiale
cât și cele salariale, pe care le avem de
făcut”, a precizat primarul Eugen
Kovacs.

Ceea ce este de remarcat în
ceea ce privește bugetul celui de-al
doilea municipiu din județ este val-
oarea veniturilor proprii. “Veniturile
noastre, în opt ani de zile au tot cres-
cut. Dacă în 2008 aveam 12 mil-
ioane, acum am ajuns la 24 de
milioane“, a precizat edilul. Kovacs

Eugen subliniază că bugetul va fi mai
mare la finalul anului pentru că la
sumele existente se vor adăuga cele

care au fost atrase prin derularea
proiectelor cu finanțare europeană
sau guvernamentală.

Careiul se pregăteşte de marea asfaltare
8Circa 2,5 milioane de euro urmează să investească Primăria în modernizarea infrastructurii rutiere doar în acest an

Expoziție foto la
Castelul din Carei

Fotoclub „Vasile Vénig
László” din Carei organizează du-
minică, 7 februarie, de la ora 12.30,
în Sala de expoziții de la parterul
Castelului Károlyi, vernisajul
expoziției internaționale de artă fo-
tografică, ediția a XV-a, realizată
de Asociația Artiștilor Fotografi
Maghiari de pretutindeni. Fotogra-
fiile prezente în expoziție sunt par-
ticipante la Salonul de Fotografie
organizat de asociația maghiară și
au fost expuse pentru prima dată
anul trecut în luna august, la Buda-
pesta. După expoziția din capitala
Ungariei fotografiile au fost pre-
zentate publicului din mai multe
localități aflate în bazinul carpatic
precum Dunajská Streda (Slova-
cia), Komárno (Slovacia), Nové
Zámky (Slovacia), Levice (Slova-
cia), Štúrovo (Slovacia) și Cristuru
Secuiesc (România). Evenimentul
este organizat de Fotoclub „Vasile
Vénig László”, cu sprijinul Direcției
de Cultură și Turism Carei și al
Centrului de Promovare a Turis-
mului Cultural „Gróf Károlyi”.
Expoziția va fi deschisă două săptă-
mâni.
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VICTORIE A ADMINISTRAţIEI LOCALE şI A SOCIETăţII CIVILE

Centrul pentru imigranţi nu va mai fi construit
la Tăşnad
8Primarul oraşului Tăşnad, Vasile Mitraşca, a declarat că MAI a abandonat proiectul prin care se avea în vedere
aducerea de refugiaţi 

Victorie cu mare impact
democratic la Tăşnad, atât
a administraţiei publice

locale, cât şi a societăţii civile.
Primarul oraşului Tăşnad, Vasile
Mitraşca, a declarat că Ministerul
Administraţiei şi Internelor a
abandonat ideea înfiinţării unui
centru pentru primirea
imigranţilor. În schimb, în fosta
unitate a Jandarmeriei Române se
va înfiinţa un centru pentru
recuperarea cadrelor din
Ministerul Administraţiei şi
Internelor (MAI), proiect care se
va suprapune perfect cu destinaţia
zonei, respectiv aceea de turism
balneo-climateric. 

Vestea adusă de doi
deputaţi sătmăreni

Primarul Vasile Mitraşca a
precizat că a primit vestea din partea
deputatului PSD Octavian Petric şi
a deputatului UDMR Erdei D.
Istvan, iar confirmarea oficială
urmează să ajungă în aceste zile.
“Noi am avut o întâlnire cu doi
dintre deputaţii de Satu Mare. Este
vorba despre domnul Petric şi
domnul Erdei, pe care i-am rugat să
facă anumite interpelări în
Parlament vizavi de intenţia de a
înfiinţa un centru pentru migranţi la
Tăşnad. Acest lucru l-am anticipat şi
s-a întâmplat. Răspunsul a venit
astăzi (ieri, n.red.). (...) De altfel, nici
nu vedeam cum se putea înfiinţa un
astfel de centru, într-o fostă unitate
de jandarmi, înconjurată de
pensiuni şi de hoteluri. Ar fi fost
foarte greu de crezut că se putea
întâmpla un asemenea lucru”, a
declarat Vasile Mitraşca.  

Centru de recuperare
a cadrelor MAI

În schimb, primarul
Tăşnadului a arătat faptul că se are
în vedere construirea la Tăşnad, în
fosta unitate a Jandarmeriei
Române, a unui centru de
recuperare a cadrelor Ministerului
Administraţiei şi Internelor.
“Sperăm să se confirme oficial faptul
că se renunţă la înfiinţarea acestui
centru la Tăşnad şi că rămâne în
calcul înfiinţarea unui centru de

recuperare al Ministerului
Administraţiei şi Internelor pentru
cadrele din minister. Este un lucru
pe care îl acceptăm şi categoric îl
susţinem, pentru că ar veni să aducă
servicii în plus, iar calitatea
serviciilor ar creşte foarte mult”, a
precizat Vasile Mitraşca. 

Sondaj cu rezultat
covârşitor

Edilul şef tăşnădean a
declarat că rezultatele unui sondaj

efectuat în rândul localnicilor au
indicat că 95% dintre respondenţi
s-au opus vehement ideii de a
aduce imigranţi în fosta unitate a
Jandarmeriei Române. “Este o
victorie a comunităţii. Sondajele pe
care noi le-am făcut la nivel local
ne arătau foarte clar că peste 95%
din populaţie spunea nu înfiinţării
acestui punct. Vreau să vă spun că
am luat în calcul şi dacă am fi avut
nişte avantaje. Foarte puţine am
reuşit să le identificăm, dar vom
continua să sperăm pentru

înfiinţarea acestui centru de
recuperare la Tăşnad”, a arătat
Vasile Mitraşca. 

Mulţumiri pentru
sprijin

Primarul Tăşnadului a
ţinut să le mulţumească tuturor
factorilor care au contribuit la
acest rezultat. “Aş vrea să le
mulţumesc celor care au fost
alături de mine, pentru că în aceste
două luni de incertitudini probabil
că unii se aşteptau să şi clacăm,
pentru că intrăm într-o competiţie
electorală şi unii se bucură de
necaz. Dar lucrurile se pare că merg
spre bine”, a conchis Vasile
Mitraşca. 

Centru de tratament,
soluţia pentru fosta
unitate

Reprezentanți ai
Spitalului Militar Oradea,
Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență (IGSU),
Inspectoratului General al
Jandarmeriei Române (IGJR) și
ai Inspectoratului General
pentru Imigrări (IGI) au
efectuat, la începutul acestui an,
o vizită la unitatea de jandarmi
din Tășnad. Reprezentanții
Spitalului Militar ar fi evaluat
oportunitatea creării unei baze
de tratament pentru cadrele
militare în unitatea de jandarmi.
Concluziile acestei vizite de
lucru vor fi puse pe masa
ministrului Administraţiei şi
Internelor, Petre Tobă, urmând să
se ia o decizie în acest sens. 

SUCCES. Solidaritatea şi hotărârea autorităţilor locale şi a  societăţii civile au dat roade

Judeţul Satu Mare va primi
din partea Executivului suma de
664.000  lei,  bani care vor fi folosiţi
în vederea acordării tichetelor so-
ciale pentru încurajarea copiilor care
provin din familii defavorizate  să
urmeze grădinița.  Programul
”Fiecare Copil în Grădiniță” va fi
finanțat în 2016 la nivel naţional cu
suma de 55,5 milioane de lei,
asigurată de la bugetul de stat. Banii
sunt repartizați județelor  în funcție
de numărul de copii înscriși la
grădinițe și declarați eligibili pentru
program. Mecanismul de acordare a
tichetului nu ia în calcul ajutorul so-
cial, alocația pentru copii, bursele
sau subvențiile agricole. Tichetele
vor fi distribuite de primării, con-
form formularului de prezențe com-
pletat de educatori. Situația fiecărui
preșcolar se centralizează într-un sis-

tem informatic național gestionat de
Ministerul Educației. Corecti-
tudinea notării prezenței zilnice va
fi monitorizată prin vizite
neanunțate, prin sondaj. Copiii eli-
gibili pentru acest program sunt
identificați de asistenții sociali din

primării, pe baza unui dosar social.
Stimulentul acordat sub formă de
tichet social este acordat pentru pe-
rioada septembrie – iunie, pe bază
de cerere și declarație pe proprie
răspundere completată de părinți
sau de persoanele care răspund legal.

Bani pentru preşcolarii din judeţ 

Peste 100 de elevi ai
Colegiului Național „Ioan Slavici”
au participat miercuri, 3 februarie, la
cursuri de acordare a primului ajutor
susținute de dr. Cristian Pintea,
reprezentantul Crucii Roșii din Satu
Mare. Elevii colegiului au aflat că
primul ajutor  este necesar nu numai
în situaţii critice, ci și în situaţii de zi
cu zi, în cazul unor accidente casnice
sau îmbolnăviri subite ale persoane-
lor apropiate. În cadrul cursurilor,
elevilor li s-a explicat care sunt pașii
de urmat în cazul în care sunt mar-
tori ai unui accident rutier și cât de
important este să știe să acorde pri-
mul ajutor în mod corect până la so-
sirea ambulanței.

De asemenea, liceenii au
avut ocazia să exerseze manevra
Heimlich, manevra de resuscitare

cardio-respiratorie și poziția laterală
de siguranță. Tot în cadrul acestor
cursuri elevilor li s-a explicat ce tre-
buie să facă în cazul în care se con-
fruntă cu situații de intoxicații,
hemoragii, fracturi, înec, hipoter-
mie, sufocare etc. Activitatea s-a bu-
curat de un mare succes pentru că
elevii s-au arătat dornici să fie
cetățeni activi și implicați în viața
comunității.

La data de 03 februarie a.c., în
jurul orelor 22.28, pe Bulevardul Lu-
cian Blaga din municipiul Satu Mare,  a
avut loc un eveniment rutier. Astfel,  O.

Daniel, de 40 ani, din Satu Mare,  con-
ducând autoturismul marca Opel, pe
fondul neacordării de prioritate, a
acroșat o femeie în vârstă de 35 ani, din

Satu Mare, care,  în calitate de pieton s-
a angajat în traversarea regulamentară a
străzii pe trecerea pentru pietoni mar-
cată și semnalizată corespunzător. În

urma evenimentului rutier a rezultat ră-
nirea ușoră a femeii. Conducătorul auto
a fost testat cu aparatul etilotest, rezul-
tatul fiind negativ, totodată ambilor

participanți la trafic le-au fost recoltate
probe biologice de sânge în vederea sta-
bilirii eventualei alcoolemii. Cercetările
continuă.

Pieton acroşat de un şofer la Satu Mare

Cursuri de prim ajutor la Colegiul
Național „Ioan Slavici”
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Ardudul rămâne centru cultural de invidiat! 
8Edilii vor finanţare prin programele Agenţiei de Dezvoltare NV din Cluj Napoca

În programul de lucru al pri-
marului Ovidiu Duma stră-
bate educaţia virtuală. Şi asta

pentru că scopul educaţiei acolo,
în Ardud, este al lumii moderne,
al omului cu ideal perfect, cu
personalitate sigură şi responsa-
bilă. Aici s-a lansat o carte sem-
nată de 25 de academicieni, aici
au fost prezenţi comandorii Or-
dinului Militar de România. 

Consilierii au împărţit
bugetul pe 2016 pe capitole şi ar-
ticole, cuprinzând posibilităţile de
a se realiza cât mai multe obiective
pentru locuitorii unui oraş pros-
per. Vor continua proiectele înce-
pute, programele de finanţare prin
Agenţia de dezvoltare NV din
Cluj Napoca, iar în martie vor
participa la lansarea finanţărilor
prin acest program POR!

Primăria se declară ne-
mulţumită de activitatea directo-
rului liceului, care ia hotărâri fără
consultarea Consiliului local.
(vom reveni).

Invitat de onoare în stu-
dioul de televiziune a NV TV,
Liviu Perina a prezentat ati-
tudinea sa politică înainte de
1989 şi după această dată. Este
unul dintre fondatorii PNTCD,
fiind mereu omul de încredere a
ilustrului Corneliu Coposu.
Din perioada liceului a fost
cunoscut ca anti-comunist, apoi

ca student la Facultatea de
Drept din Cluj, în 1957 a fost
exmatriculat, urmând atitudinea
sa anti-sovietice a regimului din
România. A urmat cursul de
drept internaţional şi
diplomaţie (2 ani în Bucureşti)
şi angajat la Ministerul de Ex-
terne. 

A fost timpul şi este

diplomat de carieră. După 3 ani
de muncă în Japonia, a fost sin-
gurul translator de japoneză în
România, chiar la întâlnirea de
la Tokio (1975) dintre fostul
împărat al Japoniei şi N.
Ceauşescu., între fostul prinţ
moştenitor  al Japoniei (actualul
împărat) şi gazdele sale de la
Bucureşti (1978). 

Diplomatul Liviu Petrina la NV TV! 
8Liviu Perina a prezentat atitudinea sa politică înainte de 1989 şi după această dată

Beltiugul se reînventează!
8Bugetul comunei a fost aprobat de către consilierii locali
în 2007 ianuarie

Sistemul occidental de
viaţă aduce primarului Bartok Gur-
zău Ioan noi forţe în realizarea pla-
nurilor sale privind mersul
ascendent al comunei. Dacă în 27 ia-
nurie bugetul s-a aprobat de către
Consiliul local, aceştia au trecut la
muncă. De fapt, nici nu s-au oprit!
Se insistă asupra parteneriatului cu
Consiliul Judeţean, care prin Hotă-
rârea din 2010 s-a angajat la termi-
narea lucrărilor la Băile Beltiug.
Hotărârea C.J. , votată şi comunicată
partenerului este lege şi... totuşi nu

s-a pus în aplicare! Cine-i vinovat? 
Primăria trece la reabilita-

rea şcolilor şi grădiniţelor de pe raza
comunei, la asfaltarea a 5,7 km de
drum ce leagă Ghirişa şi Giungiul
de Beltiug. Încep lucrările pentru
realizarea staţiei de epurare ce va
deservi toată comuna. Primarul
duce la bun sfârşit distribuţia de
gaze naturale pe raza comunei. Do-
rinţa primarului este ca locuitorii
comunei să simtă şi să trăiască într-
o lume tehnologizată, aşa cum me-
rită! 

Consiliul local a apro-
bat bugetul pe 2016! Atât şi la
treabă! Program de lucru serios:
Demersuri pentru canalizare,
acţiuni de interes local, cu defal-
cări de fonduri pe şapte co-
mune, într-un proiect central,
cu sediul în Valea Vinului. Pri-
măria Crucişor are deja un bul-

doescavator şi 170 scaunde pen-
tru mobilarea căminelor cultu-
rale din localităţile
aparţinătoare. Se derulează pro-
iectul de asfaltare, de moderni-
zare a drumurilor comunale pe o
distanţă de 40 km. Primarul An-
dreica Florinel insistă la recorec-
tarea monografiei comunei, cu

cu completările necesare. Se bate
palma ca investitorul străin pen-
tru realizarea unui proiect ce vi-
zează construcţia unui azil de
bătrâni cu o capacitate de 50
persoane. S-au terminat lucrările
şi dotările noii fabrici de sticlă
din Poiana Codrului!  (vom re-
veni cu precizări).

Agendă „full” în primăria din Crucişor 
8La Crucişor se derulează proiectul de asfaltare a drumurilor comunale pe o distanţă
de 40 kilometri
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Teatrul de Nord Satu Mare vine cu o
propunere interesantă, un spectacol
necenzurat a cărui acţiune se petrece

într-o maşină. Cei doi protagonişti, tineri ac-
tori în persoana Ioanei Cheregi şi a lui Andrei
Stan,   sunt provocaţi să ajungă la sufletul pub-
licului prin intermediul unor replici îmbrăcate
în sentimente puternice precum orgoliul, iu-
birea sau minciuna.  În Spectacolul  “AUTO-
BAHN” cei doi tineri îndrăgostiţi trec însă
prin multe situaţii critice, unele dintre ele fiind
aproape normale în viaţa ficărui cuplu.
Acţiunea se petrece într-un spaţiu
neconveţional, iar spectacolul propune o
călătorie în interiorul unui cuplu care pleacă
la “drum” printr-un “accident”. În limitele fiz-
ice ale unui automobil, conflictele se întind pe
întreaga gamă de emoții care pot apărea între
două persoane. Premierea piesei va avea loc
duminică, 7 februarie,  de la ora 19:00, în sala
mică a Casei de Cultură a Sindicatelor, însă
spectacolul nu este recomndat copiilor sub 16
ani. Prețul unui bilet  pentru adulţi este 20 de
lei, iar elevii, studenţii şi pensionarii vor plăti
doar 15 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 po-
lyester, uniforme copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste . Se-
dinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 12:00;

debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru au-
tovehicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri,
supape, tevi evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu imp-
rimanta si autofurgoneta Dacia Papuc. 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 defectiuni la urmatoarele componente: motor, ansamblu piston STD plus-
cama, turbina, ferodouri, reglaj etrier, doua pinioane (3 si 7) din cutia de viteza. Sedinte
de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 13:00.

SC Samatech Expert SRL - Echipamente tehnologice (cazan si masina de curatat),
obiecte de inventar (mobilier, aspirator etc), marfuri (birotica) in valoare totala
de 15.771,21 lei. Metoda de vanzare globala. Listele complete cu bunurile si pre-
turile 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 29.01.2016, ora 14:00. In situatia
in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 29.01.2016, licitatia va continua
in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de  05.02.2016, 12.02.2016, 19.02.2016,
26.02.2016,  la acelasi pret.

Sedintele de vanzare mentionate mai sus, vor avea loc la data si ora precizate la sediul
lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, jud. Satu Mare. 

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice vor achita un avans de 10%
din valoarea de strigare. Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771, 0740.520.983 sau
0361.428.128.     

Propunere inedită din partea
Teatrului de Nord Satu Mare

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0740.189.839 / 0361.402.200

ADMIN INSOLV IPURL c.u.i. 32070390,  înregistrată în registrul
formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail cristian.racolta@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, fax: 0361/815.084,  ju-
deţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cri-
stian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor
falite:

SC BIO SAL  SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- bun imobil   situat  în localitatea Satu Mare,  strada Liviu Rebreanu,

nr. 74, judeţul Satu Mare, înscris în CF 150072 Satu Mare, nr. cadastral
1858/7,1879/2, 1880/2, ipotecat în favoarea BCR SA, la preţul de
450.000,00 lei plus TVA

- Bunuri mobile (în bloc), de tip mobilier hotelier şi de res-
taurant şi bunuri de bucătărie,  la preţul de 44.479,00 lei 

plus TVA.

Licitaţia va avea loc în ziua de 05.02.2016,   ora 10:00,   la sediul ales
al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram
Iancu, nr. 56/A, judeţul Satu Mare. 

Valorile bunurilor mai sus mentionat nu contin TVA!

Notificari:

În temeiul art. 99-100   din legea  nr. 85/2014 privind procedurile de
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă coroborate cu prevederile art.
71 din acelaşi act normativ  notifică:

Deschiderea procedurii  simplificate de faliment  împotriva debitorului
SC METALICA FRANS SRL, prin încheierea   civilă  nr. 44/F/CC
din data de  28.01.2016 ,  pronunţată de către Tribunalul Satu Mare
Secţia Comercială şi Contencios Administrativ  în dosarul  nr.
31/83/2016.Termenul limită de 10 zile de la primirea notificării pri-
vind deschiderea procedurii pentru depunerea de către creditori, a opo-
ziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii. Termenul limită pentru
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este    15.03.2016.Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi
înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor este  24.03.2016.Ter-
menul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de
preferinţă trecute sau, după caz netrecute  de administratorul   judiciar
în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice
altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în
buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. 

Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este
21.04.2016. Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul ales al
lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu
56/A,  la data de 29.03.2016, ora 10:00, având ca ordine de zi -
prezentarea stadiului procedurii insolvenţei, prezentarea raportului
privind cauzele care au generat starea de insolvenţă; alegerea comite-
tului creditorilor, confirmarea lichidatorului  judiciar, stabilirea ind-
emnizatiei.  

În cadrul acţiunilor desfă-
șurate de poliţiștii sătmăreni în ve-
derea diminuării riscului rutier și
impunerii respectării regimului
legal de viteză maximă admisă pe
sectorul de drum pe care circulă și
pentru categoria din care face parte
vehiculul condus au fost aplicate

358 sancţiuni contravenţionale, în
valoare de 30.045 lei. În vederea
menţinerii unui climat de ordine și
siguranţă publică, lucrătorii Inspec-
toratului de Poliţie Judeţean Satu
Mare au aplicat 41 sancţiuni contra-
venţionale, în valoare totală  de
13.500 lei. 

În data de 03.02.2016,
orele 19.05, poliţiștii sătmăreni au
fost sesizați prin SNUAU 112,  de
către o femeie de 48 ani, din Satu
Mare, despre faptul că fratele său B.
Ioan, de 46 ani, i-a distrus capota

autoturismului. Polițiștii sosiți la
fața locului au stabilit faptul că pe
fondul consumului de alcool și a
unor neînţelegeri în familie, bărba-
tul de 46 ani a distrus capota motor,
parbrizul, oglinda laterală, bara pro-

tecţie a autoturismului marca Mer-
cedes , care era parcat în curtea blo-
cului, cauzând un prejudiciu de
aproximativ 2.200 lei. În cauză s-a
întocmit dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de  distrugere.

Polițiștii din cadrul
Poliției municipiului Carei au fost
sesizați de către un bărbat, de 59
ani, din localitate, despre faptul că
în timp ce se afla în timpul pro-
gramului de lucru la o societate
comercială, persoane necunoscute
i-au stras o tableta electronică de
pe masa din interiorul unității,
cauzându-i un prejudiciu de apro-

ximativ 250 lei. În urma
activităților desfășurate de către
polițiștii din cadrul Biroului Or-
dine Publică Urban Carei, la scurt
timp de la producerea faptei, a
fost identificat autorul furtului,
fiind vorba despre un minor în
vârstă de 12 ani, din Carei. Preju-
diciul a fost recuperat și predat
părții vătămate. 

Ploaie de amenzi pe drumurile 
judeţului

Maşină distrusă de fratele proprietarei

Bărbat prădat de un minor

Premierea spectacolului va avea loc duminică
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Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

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

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0769048053

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

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 ””

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL
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Nu există om care să nu
păcătuiască. De aceea,
Domnul Iisus Hristos a

instituit Taina Mărturisirii (a
Spovedaniei, a Pocăinţei) care
constă în iertarea păcatelor celor
ce le mărturisesc şi se căiesc sin-
cer pentru ele. După Înviere,
Mântuitorul a suflat asupra
Apostolilor Săi şi prin ei asupra
tuturor episcopilor şi preoţilor
dintotdeauna şi de pretutindeni,
zicând: “Luaţi Duh Sfânt; cărora
veţi ierta păcatele, le vor fi iertate
şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi”
(Ioan XX; 22-23). Înainte, însă,
îi asigurase că “oricâte veţi lega pe
pământ, vor fi legate şi în cer şi
oricâte veţi dezlega pe pământ,
vor fi dezlegate şi în cer” (Matei
XVIII; 18). Referitor la acest as-
pect, Sfântul Ioan Gură de Aur
scria, în tratatul Despre Preoţie,
următoarele: “Preoţii locuiesc pe
pământ, dar dispun de cer, căci au
primit o putere pe care Dumnezeu
n-a dat-o nici îngerilor, nici
arhanghelilor… Căci orice
hotărăsc preoţii jos, confirmă
Dumnezeu sus…”

În societatea
contemporană, omul duce o
viaţă agitată. Uneori simte
nevoia să-şi descarce sufletul şi
atunci aleargă la preot,
mărturisindu-se. Alteori îşi de-
schide sufletul în faţa unui psi-
holog. Ambele metode dau
roade, dar între ele există o de-
osebire fundamentală pe care
Părintele Teofil Părăian o sur-
prinde foarte bine: “O şedinţă la
psiholog este la nivelul omului, o
Spovedanie implică harul dum-
nezeiesc”. Spovedania reprezintă
o legătură sufletească profundă şi
intimă, care se creează între
preot şi credincios, o prietenie
unică, în care este prezent în
mod nevăzut, dar simţit, Hristos,
El fiind Cel Care iartă păcatele
în urma dezlegării dată de preot.

Credinciosul ştie acest lucru şi
tocmai de aceea îşi deschide su-
fletul cu toată sinceritatea şi seri-
ozitatea în faţa preotului
duhovnic, fiindcă mărturisirea
lui nu se face numai înaintea
omului care poate fi minţit, ci în
faţa lui Hristos Dumnezeu, Care
pătrunde în inima lui, în sufletul
său şi Care nu poate fi minţit. 

Păcatele nu pot fi iertate
fără mărturisirea lor, afirmă
Părintele Dumitru Stăniloae.
Domnul nu cere mărturisirea
păcatelor pentru că nu le-ar
cunoaşte, ci pentru că doar aşa
ele pot fi contracarate şi eradi-
cate prin căinţă, prin părere de
rău, prin lacrimi. Sfântul Marcu
Ascetul scria: “Nimeni nu e atât
de bun şi milostiv ca Domnul, dar
pe cel care nu se căieşte nici El nu-
l iartă”. Asemenea unui
judecător şi unui medic, preotul
apreciază şi dă sfaturile cele mai
indicate pentru vindecarea sufle-
tului, iar canonul (inclusiv
oprirea de la Sfânta Împărtăşanie
pentru o anumită perioadă de
timp) nu are ca scop pedepsirea,

ci tămăduirea omului. Preotul
îndeamnă la exercitarea virtuţii,
a faptelor bune, în detrimentul
păcatelor, a viciilor, a patimilor.
Tradiţia Bisericii nu cunoaşte
păcate neiertabile. Expresia
Domnului: “cărora veţi ierta
păcatele, le vor fi iertate”, are un
înţeles general, spune Părintele
Stăniloae. Sfântul Isaac Sirul
zice: “Nu există păcat de neiertat
în afară de păcatul nepocăit şi
nemărturisit”, iar Sfântul Ioan
Gură de Aur consemnează: “Pe
Dumnezeu nu-L supără atât
păcatele făcute de noi, cât
nedorinţa noastră de a ne
schimba”. Dacă în Evanghelia
după Matei, cap. XII, v. 31-32 se
spune că blasfemia împotriva
Duhului Sfânt nu se va ierta
niciodată, de aici trebuie să

înţelegem învârtoşarea celor care
nu vor să se căiască pentru
păcatele lor, ne asigură Părintele
Dumitru Stăniloae. 

Pentru dobândirea mân-
tuirii sufletului este imperios ne-
cesar să privim păcatul ca pe un
rău al fiinţei noastre de care
putem şi trebuie să ne
debarasăm, spre a asigura vieţii
buna ei desfăşurare şi sănătate,
câştigându-ne concomitent şi fe-
ricirea în eternitate. Noi înşine,
în virtutea libertăţii de voinţă cu
care am fost împodobiţi de către
Creator, avem datoria să părăsim
păcatul şi să ne apropiem de
Dumnezeu, prin virtute. Împli-
nind voia divină, trăim
împreună cu Dumnezeu sau
Dumnezeu trăieşte în noi. În
clipa în care comitem păcatul,
indiferent cum s-ar numi el, ne
înstrăinăm de Domnul sau mai
bine zis Îl izgonim din fiinţa
noastră şi intrăm în sfera de
influenţă a diavolului şi chiar în
stăpânirea lui dacă persistăm în
rătăcire, întrucât “cine săvârşeşte
păcatul este de la diavolul” (I Ioan

III; 8) şi “oricine săvârşeşte
păcatul este rob păcatului” (Ioan
VIII; 34). Păcatul l-a transfor-
mat şi pe diavol dintr-un înger
luminat în satan. La fel
procedează şi în cazul nostru: ne
amăgeşte, ne produce plăcere şi
satisfacţie, ne propune fericire
eternă, dar în final roadele pe
care le culegem sunt amare:
moartea veşnică şi chinurile
veşnice ale iadului. Păcatul
împiedică lucrarea harului dum-
nezeiesc în noi, ne răpeşte pacea,
liniştea, lumina, binecuvântarea
şi ne târăşte de la extaz la agonie,
încă în trup fiind, pentru ca, în
final, să ne abandoneze în iad. Să
nu ne amăgim crezând că putem
păcătui în ascuns fără ca Dumne-
zeu să ne vadă. El este Judecător
drept nu numai al lucrurilor din

afară, ci şi al gândurilor lăuntrice.
Totodată, să nu dăm dovadă de
naivitate, catalogând păcatele
după gravitatea sau simplitatea
lor, împărţindu-le în grele sau
uşoare, deoarece şi cele care în
aparenţă sunt mici, prin comite-
rea lor repetată ne conduc spre
altele mai mari, îmbolnăvindu-
ne sufletul şi trupul. Orice păcat
este grav pentru că ne desparte
de Părintele nostru Ceresc şi ne
apropie de iad, dacă nu ne
debarasăm de el la timp. 

Păcatul este o cauză a
bolii, putând distruge atât sufle-
tul, cât şi trupul. Ca atare, să ne
ferim de el, iar dacă am păcătuit
să ne îndreptăm acum pentru că
timpul trece. Păcatul produce
durere şi, la sfârşit, moarte. A
păcătui este omeneşte; stăruinţa
în păcat constituie dorinţa şi vic-
toria diavolului asupra noastră.
Toţi suntem păcătoşi, însă chiar
dacă am căzut în păcat, să nu
deznădăjduim, fiindcă ne putem
vindeca prin pocăinţă. Pocăinţa
(părerea sinceră de rău pentru
păcatele săvârșite) ne-a fost
descoperită prin harul lui Dum-
nezeu şi are menirea de a-l read-
uce pe om în harul Său. Prin
urmare, de îndată ce omul a

cunoscut-o şi a primit-o, nu tre-
buie s-o mai întineze cu
repetarea păcatului, zice Tertu-
lian, ci să-și continue strădaniile
spre mântuire. Christos Yan-
naras vorbește despre pocăință,
numind-o „transformare a morții
în înviere”, a cărei importanță
constă în aceea că „ea face posibil
accesul total și personal la
experiența adevărului, la
recunoașterea căderii omului, la
aceea a adevărului de la care omul
a fost izgonit: până la urmă,
pocăința este o experiență de
viață, care e comuniunea cu
Dumnezeu”.

Din cele spuse anterior,
remarcăm importanţa deosebită
pe care o are mărtursirea
păcatelor în vederea dobândirii
mântuirii sufletelor noastre.
Doar în urma Spovedaniei ne
putem împărtăşi cu vrednicie cu
Trupul şi Sângele Domnului, iar
hotărârea de a nu mai păcătui
suntem datori să o punem în
practică, dând dovadă de
maximă atenţie şi de multă
înţelepciune.

Preot dr. Cristian Boloş

Mărturisirea păcatelor

CURSURI DE ȘAH
Pentru școlari şi preșcolari

în Satu Mare, Carei si Tășnad
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Băieţii de la Steaua 
au dominat concursul
de floretă
ieri în a 3-a zi a naţionalelor de
floretă de la Satu mare am avut
parte de concursul individual la
masculin. concursul a fost domi-
nat de către sportivii de la cSA
Steaua, care au ocupat podiumul
în totalitate. medalia de aur a fost
câștigată de către Silviu roșu,
care l-a învins în finală pe Alexan-
dru pîrva, scor 15-10. medaliile
de bronz au fost cucerite tot de
către doi sportivi de la cSA
Steaua: Andrei ionică și Alexan-
dru Sîrb. dintre sătmăreni cea
mai bună clasare a avut-o ...spada-
sinul macska Adam. reprofilat
pentru două zile în floretist, mac-
ska a terminat pe nouă fiind la un
pas de calificarea în sferturi. Tot
de la cS Satu mare, Tudor Surdu-
can a terminat pe 14 iar Silviu
chelu pe 16. marton res pe 20,
mark Fogel pe 21, lucas Serghie
pe 23, Enok gabor pe 24, daniel
gabor pe 25 şi Edwin pop pe 26.
Azi e programat concursul pe
echipe.

Oradea, lider în Liga
Naţională 
liga națională masculină de
baschet a programat marți și mier-
curi meciurile etapei a 19-a. 

rezultatele partidelor:

Scmu craiova - cSu Atlassib
Sibiu 94-83
bcmu pitești – u-banca Transil-
vania cluj 72-68
bc Scm Timișoara – dinamo 
82-77
Steaua cSm Eximbank – cS gaz
metan mediaș 85-80
cS phoenix galați – cSm cSu
Oradea 106-110, după prelungiri

Clasament

1.cSm cSu Oradea 14/5 33
2.bc mures Tg mures 13/6 32
3.u-  cluj 13/6 32
4.Steaua cSm 12/7 31
5.Scmu craiova 12/7 31
6.cSu Atlassib Sibiu 12/7 31
7. dinamo bucuresti 9/10 28
8. Energia Tg Jiu 8/11 27
9.  phoenix galati 7/12 26
10.bcmu pitesti 8/11 24
11.bc Scm Timisoara 4/15 23
12. gaz metan medias 2/17 21

olimpia a terminat la egal-
itate, 0-0, partida
amicală jucată miercuri

după amiază în ungaria cu
formaţia de liga a 2-a, Cigand Se.

partida s-a jucat pe un
teren sintetic în complexul sportiv
de la Kisvarda. Antrenorii Tibi
csik și lulu dragomir au utilizat
următoarele formule de echipă:
repriza i- Șuta- bura, Tătaru, Heil,
iuhas-nemes, rus, chivari, Vil-
land-Faur, bîgiu.
repriza a ii-a: băican- Ștef,
mureșan, iuhas, munteanu-ianc,
Villand, lukacs, Sălăgeanu-
mărkus, buhăescu.

la echipa din cigand
evoluează şi foştii olimpişti, robert
roszel şi Ervin Kinczel.

“Am dominat şi ne-am
creat ocazii, dar din păcate nu am
reuşit să fructificăm şi pe tabelă.
gazdele au avut o singură mare
ocazie , la ultima fază când
băican a avut o intervenţie salva-
toare. Se vede că nu avem
terenuri bune acasă unde să ne
pregătim, suferim la relaţiile de
joc. Sperăm însă că până la ora
primului meci oficial ne vom

pune încet la punct” a spus Tibi
csik care recunoaşte că ideal ar fi
ca înaintea meciului de la mediaş
din prima etapă din 2016 echipa
să meargă într-un minicantona-
ment într-o locaţie din ungaria
unde sunt terenuri sintetice.

Olimpia va juca
următorul amical sâmbătă la ora
15,30 la miskolc cu formaţia de
prima ligă, diosgyor.

preşedintele clubului,
dan băbuț a amintit miercuri în
conferinţa de presă de la stadion
că Olimpia e în negocieri cu Fc
botoșani pentru transferul lui
ciprian brata. mijlocașul a fost
în cantonament cu echipa şi a și
jucat în amicalul cu ASu poli
Timișoara. Șansele lui să ajungă
acum la Olimpia sunt de 95%.

florin mureşan

Sase echipe de handbal
baieti, formate din fosti handbalisti
satmareni, cinci din judet si o
echipa din csenger, ungaria, au
fost invitate să participe la turneul
memorial ,,ioan malanca’’.

Evenimentul va avea loc
sâmbătă la sala de sport Ecaterina
both Satu mare, incepand cu orele
08.30, cand va avea loc sedinta
tehnica, iar de la ora 09.00, vor în-
cepe meciurile.

Echipe participante: unio
i, unio ii, H.c. Testneveles Foieni,
H.c. Team Foieni, H.c. Oasul ne-
gresti Oas, K.c. csenger. meciurile
se vor desfasura pe durata a 2 reprize
x 15 minute. Echipele vor fi impar-
tite in doua grupe, se joaca fiecare
cu fiecare, locurile 3 din fiecare

grupa joaca pentru locurile V – Vi,
locurile 2 din grupe vor juca pentru
locurile iii – iV, locurile 1 din
grupe vor juca pentru locurile i – ii.
Se vor acorda si diplome speciale.
Festivitatea de premiere va avea loc
la ora 14.

Organizatorii pregătesc și
câteva surprize atât participanților
cât și spectatorilor.

Handbalisti mai vechi si
mai noi de la c.S. unio Satu mare
doresc sa-i aduca în acest fel un
omagiu celui care a fost colegul, pri-
etenul, jucatorul ioan malanca.

”ioan malanca s-a stins din
viață la doar 25 de ani în 2005.A
fost component al echipei c.S.
unio Satu mare, timp de 10 ani, pe-
rioada in care a parcurs cea mai fru-

moasa cariera de sportiv. din pacate
a plecat mult prea devreme dintre
noi, la varsta de doar 25 de ani,
rapus de o boala nemiloasa, lasand
in urma colegi, prieteni, apropiati,
precum si o fetita de doar un an. in-
vitam pe aceasta cale toti iubitorii
handbalului si nu numai, sa par-

ticipe alaturi de noi si totodata
rugam spectatorii, sa vina la sala cu
o jucarie din pluș pentru ca la final
să donăm jucăriile unei case de
copii din județ” a transmis Albi
Kibedi, fost coleg cu ioan malanca
și totodată unul dintre organizatorii
turneului.

Sâmbătă și duminică la
Satu mare va avea loc ultima etapă
din sezonul 2015-2016 a circuitu-
lui de cadeți la floretă feminin, in-
dividual și pe echipe, concurs
intitulat din 2015 și memorial „Eca-
terina Stahl”, și cupa Satu mare –
memorial „Vasile costa” la floretă
masculin individual.

Întrecerea feminină de la
cupa Satu mare, de sâmbătă, 6 feb-
ruarie, este etapă în circuitul Euro-
pean de cadeți, iar la start se vor
prezenta 55 de sportive din româ-
nia, Austria, cehia, republica
moldova, Slovacia, Turcia și
ucraina.

românia va fi reprezentată

la ediția a Vii-a a cupei Satu mare
de 14 sportive, după cum urmează:
cristina Anderco (cS Satu mare),
Teodora băloiu (cS Farul
constanța), rebeca cândescu
(cSA Steaua), raluca drăghici (cS
Farul constanța), Klaudia Figus
(cS Satu mare), Andreea gheorghe
(cSA Steaua), melissa Korossy (cS
Satu mare), Andrea potor (cS Satu
mare), Anca Săveanu (cSA Steaua),
Teodora Sîrbu (cSu poli
Timișoara), Teodora Șofran (cS
Satu mare), diana Șuta (cS Satu
mare), Teodora Turdean (cS Satu
mare), raluca Văcărașu (cS Farul
constanța).

Finala de sâmbătă, din
proba feminină individuală, va fi
transmisă în direct de TVr 3 și
TVr cluj, de la ora 18:30.

Începând din 2015, la
inițiativa organizatorilor – primăria
municipiului Satu mare, consiliul
local Satu mare, cS Satu mare,
dJTS Satu mare și Federația
română de Scrimă – , cupa Satu
mare la feminin se va numi și me-
morial „Ecaterina Stahl”, iar la mas-
culin se va intitula și memorial
„Vasile costa”. mai mult, membrii
familiilor celor doi mari floretiști
sătmăreni dispăruți dintre noi vor
acorda câte un premiu special. cea
mai bine clasată floretistă din Satu
mare la cupa Satu mare, de
sâmbătă, 6 februarie, va primi tro-
feul „Ecaterina Stahl”, iar cel mai
bine clasat floretist din Satu mare la
cupa Satu mare, de duminică, 7
februarie, va primi trofeul „Vasile
costa”.

Scrimă

Finala Memorialului “Ecaterina Stahl”, în direct la TVR 3
8 Transmisiunea de la sala Alexandru csipler va începe la ora 18,30

HAndbAl mASculin

Hai la sală cu o jucărie de pluş!
8 Sâmbătă are loc un turneu caritabil organizat în memoria fostului handbalist ioan malanca

AmicAl: cigAnd SE- OlimpiA

Remiză albă cu echipa lui Roszel 
şi Kinczel



ANUNŢURI DE MEDIU

l Unio SA, cu sediul in municipiul
Baia Mare, aleea Expozitiei, nr.1, jude-
tul Maramures, titular al proiectului:
“Demolare constructii: atelier electro-
care, atelier intretinere, cladire poarta”,
propus a fi realizat in municipiul Satu
Mare, bd.Lucian Blaga, nr.35, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei
etapei de incadrare de catre APM Satu
Mare in cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului pentru
proiectul mentionat. Proiectul deciziei
etapei de incadrare si motivele care o
fundamenteaza pot fi consultate la se-
diul Agentiei pentru Protectia Mediu-
lui Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, luni-joi intre orele 8-16.30, vi-
neri intre orele 8-14, precum si la urma-
toarea adresa de internet:
http://apmsm.anpm.ro. publicul inter-
esat poate inainta comentarii/observa-
tii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 5 zile de la data prezentului
anunt

OFERTE DE SERVICIU 

l Casa Naţională de Asigurări de Să-
nătate cu sediul în Bucureşti, Calea Că-
lăraşilor  nr. 248, bl. S 19, sector 3,
organizează concurs în data de 02 Mar-
tie 2016, ora 1000 , la sediul C.N.A.S.-
Sala de Consiliu, pentru ocuparea pos-
tului vacant de preşedinte – director
general la Casei de Asigurări de Sănă-
tate Satu Mare.

Termenul limită de depunere
a dosarelor este data de 19.02.2016 (in-
clusiv), până la ora 1700. Concursul
constă într-o probă scrisă  ce se va des-
făşura  în data de 02.03.2016, începând
cu  ora 1000 şi interviu ce se va desfăşura
în termen de maxim 4 zile lucrătoare de
la data susţinerii probei scrise. 

Poate participa la concurs
persoana care îndeplineşte următoarele
condiţii:

Condiţiile specifice pentru
ocuparea prin concurs a postului de
preşedinte-director general al casei de
asigurări sunt următoarele:

a) pregătirea profesională şi
experienţa necesară executării operaţiu-
nilor specifice postului:

(i) pregătire de bază: studii
universitare de licenţă absolvite cu di-
plomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de
licenţă sau echivalentă (copie legali-
zată);

(ii) pregătire complemen-
tară/managerială în domeniul de acti-
vitate al candidatului sau în sistemul de
sănătate: cursuri de perfecţionare/spe-
cializări/competenţe/master/doctorat
(dovedite prin acte - copii legalizate);

(iii) vechime în specialitate
- minimum 7 ani (carnet de muncă -

copie legalizată sau orice alt înscris do-
veditor în acest sens);

(iv) activitate desfăşurată în
funcţii de conducere de minimum 5
ani;

b) candidaţii vor prezenta
o recomandare de la ultimul loc de
muncă;

c) candidaţii vor prezenta
un curriculum vitae din care să rezulte
activitatea desfăşurată;

d) candidaţii vor prezenta
planul de management din care să re-
zulte abilităţile lor manageriale, adap-
tate obiectivelor şi indicatorilor de
performanţă pentru postul de preşe-
dinte-director general în sistemul asi-
gurărilor sociale de sănătate.

Relaţii suplimen-
tare privind condiţiile de participare la
concurs, actele necesare înscrierii şi bi-
bliografia de concurs se pot obţine la
sediul CNAS, respectiv la sediul CAS
Satu Mare unde acestea sunt afisate, pe
pagina de internet a CNAS, respectiv
a CAS Satu Mare şi la Direcţia Resurse
Umane, Salarizare şi Evaluare Personal
a CNAS, telefon 0372309240 respec-
tiv CAS Satu Mare telefon
0261706878” Presedinte-Director
General, ec. Georgeta Pop

l Firma SFL Technologies din
Tasnad, angajeaza: sef serviciu CTC,
inginer mecanic, tehnolog, lacatus,
sudor. CV-urile se depun la sediul
societatii din Tasnad, str.Tudor
Vladimirescu, nr.1 sau se trimit pe
adresa de e-mail: office@sabro.ro.
Informatii la telefon : 0361.413.956
l Angajam sofer pe basculanta si
excavatorist cu experienta, punct de
lucru in tara. 0728838888.
l Sc Miraioana SRL angajeaza di-
rector vanzari,agenti vanzari si sofer
distributie.CV-ul la e-mail:office@mi-
raioana.ro 
l SC Biamin SRL angajeaza absolv-
ent al anilor 2013,2014,2015 pentru
functia de camerista.Tel : 0744.612.167  

CERERI DE SERVICIU

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

MATRIMONIALE

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

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

l Transport ieftin nisip, balastru, di-
verse cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Roma-
nia-Germania-Romania, la fiecare sfar-
sit de saptamana. Telefon:
0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Te-
lefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
l Transport marfă 3 mc, următoa-
rele: balastru, pietriş, moloz, pământ
pentru grădină şi gazon, lemne pentru
foc, mutări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări.
0755-699856.
l Duc-aduc persoane în Germania.
Telefon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania,
Spania, Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport personae, cu autotur-
ism, intern şi extern, la cele mai bune
preţuri. Telefon (non-stop): 0745-
312034.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie mai
in varsta. 0745416027, 0743989352.
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Transport marfă 5 tone şi mutări. Tele-
fon 0746-140664.

SC AGROTEX SRL, cu sediul in
Carei, Calea Armatei Romane, Nr.
81/B ANGAJEAZĂ contabili
pentru - facturare - casierie. Ce-
rinte obligatorii: studii superioare
economice, cunottinte avansate
PC. CV-urile se depun personal la
sediul firmei până la data de
10.02.2016.

Caut loc de muncă în regim de
patru ore, indiferent de domeniul
de activitate. Informaţii la telefon:
0744-927080.

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-

zator. Tel:0746.817.662

ELECTRICIAN. 0749321475

Daniseb angajează şofer categoria D - traseu
judeţean. Relaţii la telefon: 0744.580.126

SC VEXANO SRL

05.02.2016

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

Executăm lucrări în construcţii:
finisaje interioare, parchet, gresie,
izolaţii exterioare. Informaţii la
0758653444 

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 Forez puturi de apa la preturi ne-
gociabile, in orice tip de teren. Informa-
tii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti, bote-
zuri, majorate la pret corect. Bonusuri
masina de facut bule de sapun, fotogra-
fii magnetice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri,
instalare Windows XP, 7,8, setare reţea
Wi-Fi, curăţire unitate, instalare pro-
grame office etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, tele-
foane, tablete cu hărţile 2014, full Eu-
ropa, compatibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, camion. Te-
lefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, bote-
zuri la preţ corect. Bonus: maşină de
făcut bule de săpun, fotografii magne-
tice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare
Windows, devirusare. Telefon 0743-
365114.
l Repar maşini de spălat la domici-
liul clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Te-
lefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de
făcut pălincă la comanda clientului, de
orice dimensiuni de la 1,5 litri până la
1000 litri chiar şi la domiciliul clientu-
lui. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, par-
chet clasic + parchet laminat cu maşină
aspirator. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto
personalizate pentru nunţi, botezuri şi
alte evenimente speciale. Editare video,
montaj video, transpunere casete VHS,
miniDV, Hi8 pe DVD. Experienţă
mare în domeniu la cele mai mici pre-
ţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Execut lucrări de reparaţii electrice
şi electrocasnice. Telefon 0748-
311795.
l Executăm porţi, garduri, balus-
trade, copertine din fier şi din inox. Te-
lefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la do-
miciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în
instalaţii sanitare şi gaze naturale la pre-
ţuri avantajoase. Proiecte, montări şi
service microcentrale, apă, canalizare.
Autorizaţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955, 0770-
914478.
l Pentru a imortaliza momentele
importante din viaţa dumneavoastră,
vă oferim filmări şi fotografii pentru
nunţi, botezuri şi alte evenimente, cu
aparatură profesională. Avem expe-
rienţă în domeniu, la cele mai mici pre-
ţuri. Telefon: 0744-804981. 

TERENURI

l Vand terenuri in Satu Mare,
str.Victoriei 35.5 ari si 26 ari pe str.Cur-
tuius. Tel.0744.511.030
l Vand teren pentru casa, Poligonu-
lui nr.43. 0722 637.103
l Vand terenuri in Satu Mare str.Vic-
toriei 35,5 ari si 26 ari pe
str.Curtuius.Tel 0744.511.030  
l Vand teren intravilan 1079 mp.,
strada Padurea Noroieni
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in Mar-
tinesti, cartier Verona. Tel
0744.252.824
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT,
in Lazuri, pret 10.000 euro. Tel
0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42
m cu anexe, aproape de Satu Mare. Pret
negociabil. 0755401594, 0770912484

l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu
documentatie si autorizatie de
constructie, mediu, pompieri, pentru o
fabrica de procesare a legumelor si fruc-
telor. Tel 0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari
intravilan in Satu Mare 15/20 ; 30/20
profunzime;zona Dara-Diana,1200
euro/ar neg.Tel 0742.763.592  
l Vand parcela - ari-zona Auchan-
Hotel Dana. Tel 0745039506 
l Vand teren 1,7 ha la 1,6 km de oras
deschidere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren
constructii, semicentral(parcelabil) in
Carei, 650 eur/aria( si in rate). Tel
0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul
Careiului 1,2 hectare Tel :
0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe
strada Victoriei nr.21/B Satu Mare. In-
gradita, are apa-canalizare, curent elec-
tric, foisor, wc, magazie pentru unelte
si parcare betonata. 0725915007
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari
intravilan, 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 negocia-
bil. 0740788506

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada arinu-
lui. 7000 euro negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I,
termopane, 20 mp, preţ - 11.000 euro.
Telefon 0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera
confort sporit, casuta alcatuita din ca-
mera bucatarie baie (apa, curent) si-
tuata langa strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere,
Drumul Careiului, Micro 16. Tele-
fon 0746736188
l Vand apartament 2 camere,
Micro 17, aranjat, gol, imediat ocu-
pabil, 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, su-
prafata 50MP, pret  18.000 euro. tel
0741601130
l Vand apartament 2 camere, cen-
tral, 25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere,
Micro 14, langa Profi, semideco-
mandat, 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, se-
midecomandat, nu este renovat.
Pret 23.000 euro negociabil. Tel
0740788506
l Vand apartament 2 camere,
Micro 14, str. Muresului suprafata
35 mp, bloc din caramida, pret
13500 euro. Tel: 0741.601.130  

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament cu 3 camere in
Centrul Vechi. Tel 0745997355
l Vând ap. 3 camere la parter,Car-
paţi 2, utilat.Preţ negociabil, merită
văzut. Tel: 0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4,
micro 15, renovat recent, 27.000 euro.
Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere pe
Drumul Careiului, Bl12, et.3, cara-
mida, 2 balcoane mari, beci, parcare,
gol, imediat ocupabil.
Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa
scoala si gradinita, reabilitat termic, im-
bunatatiri, b-dul Muncii, Micro 16,
0758623443
l Vand apartament 3 camere in
micro 17 etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in
casa,3 camere +buc, 2 bai plus 2 camere
demisol, gradina 2 ari jumătate zona
Strandului 65.000 euro. Tel.
0742.763.592
l Vand apartament cu 3 camere
langa scoala+gradinita micro 16, izolat
termic, accept prima casa. Tel
0758623443
l Vând apartament 3 camere situat
pe Drumul Careiului nr. 34 şi garso-
nieră. Telefon: 0740-477865 şi 0749-
689895.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3,
Carpati 2, garaj mare sub bloc, pret
49500 euro. Tel.0746149882,
0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lalelei
et.6(din 8) partial
m o b i l a t , t e r m o p a n e , c e n t r a l a
proprie,usa antiefractie la 41.000
euro.Tel:0722.577.858 
l Schimb apartament cu 4 camere
in Timisoara in zona centrala 100mp,
cu apartament sau casa in Satu Mare.
Accept Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în
Micro 17. Informaţii la telefon:
0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi.
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

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

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

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

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

0747.614196.

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

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

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

Hale si Cladiri
Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395 mp.
toate utilităţile (apa, gaz, canalizare energie electrică,
etc.), si teren aferent 15605 mp la pretul de 300.000
euro.
Constructii (SC Niva Impex SRL) hale de produc-
tie , ateliere , depozite , sopron , etc ) cu  suprafata
construita  totala de  2.563 mp si teren aferent pe Str.
Careiului nr 160 la pretul de 60.000 euro
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite
, sopron , etc) cu suprafata totala construita de 1.652
mp si teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc Andandino Land Srl in suprafata de
628,24 mp si teren aferent 1.348 mp la pretul de
142.764 euro

CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) - 45.713 LEI

Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris Com SRL
in suprafata de 57,24 mp  util in asociatie, locali-
tatea Satu Mare, strada Baritiu nr. 127/B la pretul de
147.490 lei
Apartament cu 3 camere si dependinte ( Domus
Impex) situat in Satu Mare, str.Corneliu Coposu ,
nr.2 et.3 la 39.000 euro
Apartament cu 3 camere situat în Satu Mare ,
str.C.Coposu , nr.2 , et.3 , ap.18, 39.000 euro
Casa de locuit str. Iuliu Maniu nr 22 cu suprafata
utila de 100 mp pret 234.000 lei
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în loc.
Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud. Satu
Mare. si casa de locuit si anexe demolabile – 3.400
mp la pretul de vanzare de 80.000 euro

Terenuri
Teren arabil extravilan suprafaţa totala SC FOX
COM SRL – 6.400 mp la pretul de 35.960 lei
Teren arabil intravilan 5.500 mp (Midicons SRL)
Satu Mare zona (str. P. Ispirescu) Poligonului, la
23.387 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in local-
itatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-
vis de Motel Paradis, in vecinatate de centrul logistic
AQUILA, judetul Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in loca-
litatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in imediata
apropiere de Complex Philadelphia la pretul de
234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata
de 10.600 mp la pretul de 4.460 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 42.520 lei
Teren intravilan 15.000 mp al SC PROIMOB
SRL, situat in Bucuresti str. Drumul Ciorogarla, nr
291-295, sector 6, 375.300 Eur
Teren intravilan, al West regal S.R.L. 1.800 mp si-
tuat în localitatea Satu Mare, str. Păuleştiului, nr. 76,
46.800 euro

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC BLU BELL SRL

Masina prelucrat piei cu accesorii   50,500.00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt 15,040.00 lei
Masina stors continuu   18,770.00 lei
Butoaie cu batatoare   22,130.00 lei
Masina de stors intins Rizzi  25,650.00 lei
Masina de prelucrat piei  22,030.00 lei

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC CORALIS CONSTRUCT SRL
Buldoexcavator JGB 3CXT defect 15.574 lei

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

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 8.535,7 Lei
Dacia SM 42 CBA (frig) 2.012,9 Lei
Dacia SM 04 MFL (frig) 4.817,3 Lei
Citroen Jumper (frig) 7.012,3 Lei

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC D&C FOOD INGREDIENTS SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

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

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

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGIRUS SM 14
DIU 38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL SM 04
WNE 8.000 lei
3 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15 DIU
18.800 lei
4 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM 19 DIU
20.900 lei

SC NORBERTTO COLECTION SRL
Stoc vechi de imbracaminte

SC ELEGANCE COM SRL

autoutilitara citroen BUC 1 -6,390.00 lei
opel vectra BUC 1 -9,230.00 lei
mas frezat BUC 1 -74.48 lei
mas comb circ gaurit BUC 1 -70.56 lei
masina de frezat hammer BUC 1 -608.53 lei
ventilator BUC 1 -67.31 lei
banc aspirant BUC 1 -2,161.78 lei
cabina vopsit 1 BUC 1 -3,951.36 lei
cabina vopsit 2 BUC 1 -3,001.62 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA BUC
1 11,280.00 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 BUC
1 2,935.00 lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT
BUC 1 11,720.00 lei
CUPTOR PANIFICATIE TRIEX BUC
1 3,255.00 lei
CUPTOR PANIFICATIE MSR 5C BUC
1 3,907.50 lei
APARAT AMBALAT BUC 1
6,510.00 lei
FRIGIDER SNAIGE BUC 1
225.00 lei
FRIGIDER ARCTIC BUC 1
247.50 lei
PRESA ALUAT BUC 1
652.50 lei
CARUCIOARE BUC 6
1,800.00 lei
FELIATOR PAINE BUC 1
1,301.25 lei
ARAGAZ BUC 2 600.00 lei
MALAXOR BUC 1 1,260.00 lei
TAVI BUC 60 450.00 lei
MASA DE LUCRU BUC 1
1,301.25 lei
MASA FRIGORIFICA BUC 1
2,602.50 lei
MOBILIER BUC 2 5,200.00 lei
SCAUN ERGONOMIC BUC 1
105.00 lei
GHERETA BUC 1 922.50 lei

SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC SOTARA SRL
AUTOTURISM OPEL  8,866.00 lei

SC SIMALEX GROUP SRL
Diverse bunuri mobile

SC METEX SRL
DACIA 1304 DROP SIDE 3.106,00 lei
Diverse bunuri mobile, usi de lemn, 
sticla termopan.

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

SC WEST REGAL SRL
OPEL, ASTRA 2,0 DTI  5.488 lei
OPEL, ASTRA CARAVAN 2,0 DTI  3.202 lei
ROVER -75 13.166 lei.

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatorului ju-
diciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, jude-
ţul Satu Mare, in fiecare vineri, SC ERGOLEMN S.A
08:00, SC FOX COM SRL 08:30, SC WEST
REGAL SRL 09:00   S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 10:00 a.m., SC NIVA IMPEX S.R.L 10:30
a.m., SC MANITA GUINEEA SRL 11:00 AM ,
SC MIDICONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS
COM SRL 12:00, SC  ANDANDINO LAND
SRL ora 12:30, SC TECHNOTRADE SRL 13:00
pm, SC BLU BELL SRL ora 13:30 SC ELE-
GANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC PROIMOB
SRL ora 14:30 pm, SC SIMACO VEST DISTRI-
BUTIE SRL 15:00, 

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

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot
adresa lichidatorului judiciar la  sediul ales  al acestuia
din str. Constantin Brancoveanu, nr. 3/A,  judeţul Satu
Mare, sau la nr. de telefon 0744601144, 0361 809 462;
0261 770 161, sau email office@euro-insolv.ro

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati,
prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone 1 bu-
cata prêt de pornire 4.900 euro, licitatia se organizeaza
in fiecare zi de vineri ora 9:00 am, si va avea loc in lo-
calitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de admi-
nistrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta in,
fabrica de procesare mezeluri cu utilajele aferente la
suma de 445.238,90 euro, loc. Carei, DN 19 – Ferma
Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va avea loc la
sediul ales al administratorului judiciar, strada C. Bran-
coveanu nr. 3/A, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora
11:00.

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA

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

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

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

Vând parterul din casă cu 2 nivele cu
grădină, cartierul Titulescu. Telefon
0752-217797 sau 0740-463442.

Vând casă pe strada Retezatului nr. 30.
Curte comună. Preţ 29.000 euro sau
schimb cu apartament. 0740-227618. 

Vînd casa P+E, moderna, la intrarea in
Mărtineşti, 5 minute de centrul oraşului,
5 camere, 3 băi, construcţie 2013, 6,25
ari teren, garaj cu etaj, zonă barbeque,
merită văzută. Preţ 94.900 euro, nego-
ciabil. Mai multe informatii la urmatorul
link: http://olx.ro/oferta/oferta-spe-
c i a l a - d e - c r a c i u n -
ID4hxAs.html#05d11128a2. Telefon
0746903387, 0740041100.

Vând apartament lux, 3 ca-
mere, 2 băi, mobilat. Centru

Nou, Piaţa 25 Octombrie,
bloc 11. Telefon

0749.895.748. (după ora
15:00)



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 in Lazuri. Telefon
0745842620
l Vand casa in curte comuna pe
strada Iuliu Maniu, pret 38.000 euro.
Tel 0722616473
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari
central, bună si pentru constructie.
0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost
60.000 euro, negociabil. Tel
0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna
pret negociabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand casa in rosu, 200mp, zona
Billa, telefon 0740858313
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4
camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 be-
ciuri si 8 arii de gradina, pret 93.000
euro negociabil negociabil sau jumatate
din proprietate 41.500 euro negociabil.
Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odo-
reu,4 camere
d e c o m a n d a t e , b u c a t a r i e , b a i e
utilate,curte si gradina cu vie si pomi
fructiferi .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie; construcţie nouă în curte: cameră,
baie, bucătărie, neterminate, garaj,
curte, 3,5 ari teren. 0752-685514,
0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari
teren extravilan, aşezat la capătul străzii
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. 0746335117, 0748823825
l Vand apartament 37 mp, 2 camere,
et IV, renovat complet, mute dotari in
Carei, 17.600 euro. Telefon:
0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35
mp apa+ gaz+ baie in Carei. Telefon:
0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus,
10 ari teren in Carei, 24.000 euro, neg.
Telefon: 0746476885
l Vand apartament 2 camere deco-
mandate, 37 mp, et. IV, renovat com-
plet cu multe inbunatatiri, 17.600 euro.
Telefon: 0745263453.
l Vand 4 ha teren intravilan in Carei
DN20 langa fabrica Fonix.
Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10
arii, Carei, la 24000 Euro.  0746476885. 
l Dau în chirie 37 mp spaţiu comer-
cial în Carei. Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în
Foieni. Telefon: 0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimen-
tară în Carei. Telefon: 0753708415.

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa in localitatea Pomi. Te-
lefon 0756.698.714
l Vind casa Comuna Camin 174.
0361884847
l Vînd casă cu teren la Pomi 20
ari,30.000 euro
negociabil.Tel.0742.692.590  
l Vand casa in Baba Novac, nr. 110.
Informatii la 0749.931.686 
l Vand casa in Odoreu, str.Repub-
licii, nr. 201. Telefon 0752.757.412  
l Vand in Seini 2,1 ha teren intravi-
lan si padure.Schimb cu imobil sau au-
toturism.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. In-
formatii la telefon 0745390764
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, am-
plasata pe o gradina in mijlocul satului
cu livadă. Pret mai ieftin cu 30-40%.
Tel 0261.871.558
l Vand teren aproape de Satu Mare,
pret negociabil. Tel 0770912484,
0755401591

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Vw Polo 1.4 benzina cu 2 usi
din 1997 imatriculat in stare foarte
buna.Informatii Tel: 0758.961.441 
l Vand IVECO 3,5 tone, platforma
fixa, 3 locuri, roti duble, neinmatricu-
lat, ATV HONDA. 0744897711
l Vand Super Nova Clima, din
2001, 121.000 km, 0721.693.947.
l Vand Chevrolet Jeep la numai
7800 euro.Tel 0745.774.549
l Vand Daewoo Matiz, 2007, stare
foarte buna, inmatriculat.
0744.391.940, 0361.419.541
l Vand Renault Megan Cabrio
2004,benzina motor 2L,Pret 3700
euro Tel: 0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit
basculabila,din 1999 in stare foarte
buna. Tel : 0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro
4.Recent adus in tara.0748.284.664.

PIESE DE MAŞINI

l Vand piese pentru Dacia, dez-
membrez Dacia, electromotor, alterna-
tor, capota, bara, etc. Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vand carbune, transport la domi-
ciliu. 0744314043

l Vand centrala pe lemne 45 kw.
0752.872.776
l Vand masa extensibila cu 6 scaune
tapitate. Telefon 0361.806.719
l Vând aparate foto Nikon D 60,D
90.Tel:0755.785.175  
l Vand masina de scris ADLER,
pentru colectionari, functionala.
0748.108.881
l Vand ata MACRAME fabricat la
Talmaciu Sibiu. Telefon 0748.108.881
l Vand televizor color marca ‘’Gold
Star” si covoare.Tel:0745.390.764
l Vand mobila dormitor ieftina.
0754664242
l De vanzare prese excentrice de 50,
25, 16 si 10 tone diferite motoare elec-
trice. Informatii 0773809716
l Vind moped chinezesc, instalatia
defecta. 0361885521
l Vand cazan fiert tuica.Tel :
0748.394.245 
l Vand mobilă nuc, furnir,
bibeloruri, diverse. Tel.  0770560026
l Vand masa din lemn masiv de opt
persoane pentru terasa Tel
0740.771.056 

VÂNZĂRI ANIMALE

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand vaca. 0361886575,
0770707618.
l Vand mori actionare tractor/elec-
tri, desfacatori porumb actionare trac-
tor/electric, amestecator
furaje.Utilajele sunt
noi;Tel:0723.506.508  
l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, Interna-
tional, coase, discuri, agricole noi, prese
balotat, semanatori, anvelope tractor,
cabine tractor. Tel: 0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, trac-
toare International, Fiat, Case, putere
50 CP-125 CP, coase, semanatori, pre-
turi 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 Sala de sport, inchiriem spatiu de
40 mp dotat cu tatami pentru antrena-
mente, aerobic, zumba, tae bo, karate.
Tel 0745.262.551
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 Închiriez spaţiu comercial, birou
la Satu Mare, str. Henri Coanda, nr. 2.
Telefon: 0744.586.638
0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, com-
plet utilat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Închiriez apartament cu o cameră,
bloc nou, semi-mobilat, ultracentral,
preţ 150 euro/lună, tel. 0741601130
l Închiriez spaţiu comercial ultra-
central et.1, nemobilat, finisat,
suprafaţa 70 mp, preţ 200 euro/lună.
Tel. 0741601130
l Închiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere
central curte interioară,asociaţie. Tel.
0742.700.379 sau 0770.592.182 

CUMPĂRĂRI

l Cumpar casa locuibila semicentral.
0722637103
l Cumpar seminte negre, floarea
soarelui pentru ambalat, pretul pe loc.
Tel. 0745.217.725 ;    0261-831414
l Cumpăr maşini pentru programul
rabla, asigur radierea maşinii, rog serio-
zitate. Tel. 0740968675
l Cumpăr mobilă lucioasă cu flori
sau ornamente Tel.: 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gra-
tuit. 0744-107564, 0770-459489.
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Mobila second hand (coltare, cana-
pele, mobila, pat etc). 0746817662

Insolvenţa SM SPRL
vinde, prin licitaţie publica: case; apartamente; 

terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193,

0745.245.844 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 –
24.000 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 Hu-
mulesti – 24.300 euro 
Apartament cu 2 camere, situat în loc. Carei,
Piața 1 Mai, bloc 8/b, scara B, etaj II, ap. 10,  în
suprafață de 42 mp - 9.870 euro

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1
Decembrie 1918, nr. 32/B – 55.476 euro 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), si-
tuat in vecinitatea imediata a viilor Carei –
45.708 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

Alte imobile:
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca,
str. Bibliotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, în-
scris în CF 251414-C1-U38 Cluj-Napoca,
având nr. top 23708/3/XLIV/1/B2/I + teren
înscris în CF 251414 Cluj-Napoca, având nr.
top 23708/3. Compus din parter: - 1 atelier, la
cota + 2,50: 1 atelier cu suprafață  utilă de
280,15 mp, cu p.l.c de 4,33/100. Teren atribuit
în folosință 75/1730 – 252.135 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie admini-
strativa, productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp, alaturi de
utilaje agricole si 21 de bovine – 246.866 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
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-  60.009 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de produc-
tie si depozitare, in suprafata utila de 512 mp +
teren aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150
mp - 226.100 euro 
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 
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 prelu-
crare plante medicale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 58.055 euro 

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr.
133– 26.058 euro
Spatiu comercial, 21 mp, etaj I, loc. Satu Mare,
Complex de locuinte cu spatii comerciale, zona
Pod Golescu, proprietatea SC Esrom Tel SA –
29.862 euro 
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp +
teren aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8
– 36.750 euro
Spatiu de productie sifonarie, loc. Negresti
Oas, str. Victoriei, nr. 133 – 8.942 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp,
situat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud.
Maramures – negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp +
teren 1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Princi-
pala, nr. 289 – 59.900 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, si-
tuat in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N.,
jud. Satu Mare – 8.983 euro

Regimul TVA pentru bunurile imobile ur-
mează să se supună reglementărilor legale în

vigoare la data perfectării tranzacției, cum-
pătorul urmând să suporte obligațiile care îi
revin din acest punct de vedere.

Auto:
Mercedes Daimler, SM 30 GRI, an fabricatie
1998 – 2.665 euro + TVA
Mercedes LKW, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 2.592 euro + TVA

Diverse:
Sistem transport cu cupa Kubat (nou ) –
50.000 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11
elemenți, 280 buc. - 6.350 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.000W), 9
elemenți, 150 buc. - 2.840 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (1.500W), 7
elemenți, 60 buc. - 810 euro + TVA
Casete video – 1.185 bucati - 955 euro +
TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 1.483
euro + TVA
4 buc X Casuta lemn P, camera 3m X 3m
si terasa 1m X 3 M – la 9.281 lei (2.320,25
lei/buc)
Bunuri mobile ( stoc de marfa, format din
imracaminte) proprietatea Spencer SRL –
8.481 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex
SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de ki-
netoterapie, 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
Bunrui mobile ( auto, utilaje constructii )
proprietatea 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 nou ) propri-
etatea Explamed 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, uti-
laje de constructii, obiecte de inventar )
proprietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
mobila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) pro-
prietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) propri-
etatea Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu
Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie )
proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de ter-
mopane) proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara, marca MAN
) proprietatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
mobilier, ) proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprie-
tatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, di-
verse ) proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cup-
tor, centrala tratare aer, aparat aer condi-
tionat, combina frigorifica, diverse)
proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, impri-
manta, scanner ) proprietatea Global Job
Experience SRL
Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto )
proprietatea 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
sectionale pentru usi de gaqraj ) propri-
etatea Mirosof SRL
Remorcă – 1.500 lei + TVA ( proprietatea
Agro Nord Vest 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 Citroen C3, 1.1 benzină, an fa-
bricaţie 2008. Telefon 0742913114.

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

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

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

Cumpărăm nucă. Tel. 0756.089.281

Vând Opel Astra Caravan 
combi din 95, 1.6 benzină, 

înmatriculat. Preţ 500 euro.
0742.964.968  

VÂND URGENT DOUĂ PAR-
CELE DE CÂTE 13.5 ARI, ZONĂ
FOARTE BUNĂ, ÎN VIILE AR-
DUDULUI LA ŞOSEA.
OFERTĂ AVANTAJOASĂ!  TE-
LEFON 0744-432370 SAU 0741-
179214.

De vânzare 2 apartamente si 2 gar-
soniere - parter la pachet sau sepa-
rat în Negreşti Oaş, Cart. Decebal,
relatii la 0746752180.

Vând casă, strada Ştrandului 25.
Tăşnad. 3 nivele, 3 terase, 2 bucătării,
2 băi, sală media, sală sport, capelă, 2
sufragerii, living, 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.
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07:00 – Film documentar:
„Supraveţuirea miraculoasă a
Israelului”, ep. 5
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Carlos Omida”, ep. 6
09:30 – La vârsta noastră ... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Şedinţa Consiliului Local
Satu Mare (direct)
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 
19:10 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – Incursiune în cotidian 
22:00 – Şedinţa Consiliului Local
Satu Mare
23:00 – Ştiri NV TV
23:45 – Muzică de petrecere 
00:00 – Marile Oraşe: „Istambul”
00:30 – Film documentar:
„Hollywood” ep. 5
01:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)
02:00 – Film artistic: „Inimii
schimbate”
03:30 – Film artistic: „Cabana”
04:00 – Documentar: „Cucerirea
Constantinopolului”, ep. 1,2
05:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 07:50 Sport
08:00 Telejurnal
matinal 08:50 Sport
09:00 Starea naţiei

09:50 Opinii fiscale 10:00 Poveşti
în halate albe 10:25 Domeniul
Ştirbei-Buftea 11:00 Călători în
lumi paralele 12:00 Teleshopping
12:30 Comorile Toscanei 13:05 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 Exclusiv în România
19:45 Sport 20:00 Telejurnal 21:10
Piedone in Egipt 23:05 Love Ranch
00:00 Clockwork Mice 01:40
Exclusiv în România 02:20
Anchetele comisarului Antonescu

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

Vorbeşte lumea 15:00 Lecţii de
viaţă 16:00 Ce spun românii 17:00
Ştirile Pro Tv 17:30 La Maruţă
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Mecanicul 22:15 Înmormântare cu
peripeţii 00:45 Prințul 02:30 Ce
spun românii

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 Taken 3:
Teroare în L.A. 22:30 Johnny
English 01:00 Marea Mahmureală 2
03:00 Observator

07:15 După faptă şi
răsplată 09:30
Teleshopping 10:00
Focus din inima
României 10:15

Secrete de stil 11:00 Teleshopping

11:30 Focus Magazin 12:00
Cronica Zilei 12:10 La TV 13:20
Teleshopping 13:50 Cronica Zilei
13:55 Şcoala.tv 14:30
Teleshopping 15:00 Râzi şi câştigi
15:30 Cireaşa de pe tort 16:25
Cronica Zilei 16:30 Focus 17:00
Trăsniţi din NATO 18:00 Focus
19:15 Cireaşa de pe tort 20:10
Cronica Zilei 20:15 Nunţi de
poveste 22:15 La TV 22:55
Cronica Zilei 23:00 Trăsniţi din
NATO 00:15 M-a făcut mama
artist  02:15 Trăsniţi din NATO
03:00 Mondenii

07:00 Știrile Kanal
D 07:45
Teleshopping 08:00
Teo Show 10:00
Teleshopping 10:30

Iffet 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 Bahar:
Viata furata 22:30 NORA
PENTRU LEANA 00:30 Știrile
Kanal D 01:45 Bahar: Viata
furata 03:45 Te vreau lângă mine

0 8 : 3 0
Te l e s h o p p i n g
08:45 Avenida
Brasil 11:00

Teleshopping 11:15 Lupta rozelor
13:30 Teleshopping 14:00
Pasiune interzisă 15:00
Diamantul nopţii 16:00 Spune-mi
că eşti a mea 17:00 Sufletul meu
pereche 18:00 Lupta rozelor
20:00 Avenida Brasil 22:00
Corazón Esmeralda 23:00 Inimă
de ţigan 00:30 Santa Diabla 01:30
Lupta rozelor 03:15 Doamne de
poveste

07:30 Împărăteasa
Ki 09:00 Aproape
legal 10:00 Soare,
palmieri şi crime
12:00 Medici în

Santa Monica 14:00 Hoţul
fermecător 16:00 Soare, palmieri

şi crime 18:00 Prietenii tăi 19:00
Aproape legal 20:00 Ultima
dorinţă 22:00 Rapită în plină zi
01:30 Totul despre sex 02:00
Meniu de vedetă 03:30 Dragoste
clandestină

07:25 Godzilla
3D 09:25 Un
antrenor de
legendă 11:20 Nu

vom avea niciodata Parisul 12:50
Autorii anonimi 14:25 Reţeta
dragostei 16:10 New York
Melody 17:55 Filme şi vedete
18:30 Welcome to Me 20:00
Riposta 20:50 Mississippi Grind
22:40 Marea frumuseţe 01:30
Ispita 03:10 Nixon despre Nixon

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

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora
exactă în sport 13:00 Ştiri
Sport.ro 13:10 Ora exactă în sport
14:00 Ştiri Sport.ro 14:10 Ora
exactă în sport 15:00 Ştiri
Sport.ro 16:00 Ora exactă în sport
17:00 Ştiri Sport.ro 17:10 Ora
exactă în sport 18:00 Ştiri
Sport.ro 18:30 Ora exactă în sport
19:00 Marea Ţăcăneală 19:30
Marea Ţăcăneală 20:00 Marea
Ţăcăneală 20:30 Marea Ţăcăneală
21:00 Ştiri Sport.ro 21:10 Fight
Night: Venin în Severin! 23:00
Jackass 23:30 Jackass 00:00 Ştiri
Sport.ro 00:30 Dă-i bătaie! Local
Kombat

07:00 Biatlon
08:00 Ciclism
09:30 Biatlon 10:30
Ciclism 11:00
Ciclism 13:00

Biatlon 14:00 Snooker 15:00
Snooker 18:15 Sărituri cu
schiurile 19:30 Biatlon 20:10 Ştiri
20:15 Biatlon 21:30 Snooker
23:55 Ştiri 00:00 Biatlon 01:00
Ciclism

07:00 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 Editie
speciala 23:00 În Premieră 00:00
Ştiri 01:00 Editie speciala 03:00
Subiectiv

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

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

07:40 Vânătorii de
licitaţii 08:10
Războiul depozitelor
– Canada 08:35

Executorul 09:05Bagaje la licitaţie
09:30 Cum se fabrică diverse
lucruri? 10:00 Goana după aur
11:00 Regii licitaţiilor 12:00
Tranzacţii cu maşini 12:30
Tranzacţii cu maşini 13:00
Căutătorul de maşini clasice 14:00
Imperiul fiarelor vechi 15:00 Curse
în afara legii 16:00 Vânătorii de
licitaţii 16:30 Războiul depozitelor
– Canada 17:00 Executorul 17:30
Comoara din container 18:00 Regii
licitaţiilor 19:00 Cum se fabrică
diverse lucruri? 19:30 Cum se
fabrică ? 20:00 Mistere descifrate
21:00 Cele mai ciudate lucruri din
lume 22:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă 23:00 Maşini
nervoase 00:00 Curse în afara legii
01:00 Bolizi și tipi solizi 01:50
Licitații contra cronometru 02:15
Licitații contra cronometru

BERBEC (21.03 - 20.04)
Un prieten vă propune să

vă asociaţi într-o afacere. Vă
sfătuim să nu luaţi o decizie astăzi,
pentru că riscaţi să nu fie cea mai
bună. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Ar fi bine să nu vă faceţi
un program strict, pentru că veţi fi
nevoit să-l schimbaţi de câteva ori
pe parcursul zilei. Faceţi mai multe
drumuri scurte în interesul fami-
liei. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

În cursul dimineţii s-ar
putea să fiţi cam confuz. Vă
sfătuim să lăsaţi afacerile pe mâine,
oricât ar părea de urgente, altfel
riscaţi să luaţi decizii greşite, cu
consecinţe grave. 
RAC (22.06 - 22.07)

În prima parte a zilei nu
vă reuşeşte mai nimic şi simţiţi că
vă irosiţi energia. Prietenii şi fa-
milia vă înţeleg şi vă ajută. 
LEU (23.07 - 22.08)

Nu este o zi bună pentru
investiţii sau pentru afaceri.
Primiţi o veste de la o rudă
apropiată, care vă schimbă pla-
nurile în legătură cu o călătorie. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Astăzi nu este recomand-
abil să vă asumaţi noi
responsabilităţi la locul de muncă.
Amânaţi deciziile importante şi
păstraţi-vă calmul în discuţiile cu
colegii! 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Grijile pe care vi le faceţi
nu sunt justificate. Aveţi şanse
reale de reuşită, atât pe plan social,
cât şi sentimental. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Sunteţi cam confuz şi s-ar
putea să nu-i înţelegeţi corect pe
cei din jur. Se pare că nici intuiţia
nu vă ajută astăzi, dar vă puteţi
baza pe sfaturile unei rude mai în
vârstă. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Nu sunteţi în formă şi nu
vă simţiţi în stare să terminaţi o lu-
crare importantă. Vă recomandăm
să nu vă asumaţi noi
responsabilităţi, pentru că riscaţi să
vă irosiţi energia. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

O cunoştinţă vă solicită
sprijinul într-o problemă de afac-
eri, de pe urma căreia veţi avea de
câştigat şi dumneavoastră pe plan
financiar. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Simţul practic nu vă ajută
astăzi, dar vă puteţi baza pe spri-
jinul familiei şi al prietenilor.  
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Nu este exclus să
întâmpinaţi dificultăţi la locul de
muncă. Colegii şi şefii vă înţeleg şi
vă ajută.  

HOROSCOP

Ora 20.30 - Mecanicul

Nr.112 / 04.02.2016

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
– 78.587,66 lei
b) Casa de marcat - preț pornire la licitație
– 51,84 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 – 12.348 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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Caută GNV în Carei şi Tăşnad!
- benzinăria MOL (Bulevardul 25 Octombrie)
- magazinele Ludy (cart. Mihai Viteazu şi str. Căplenilor)
- magazinul Edex (Calea Armatei Române)

- Magazinul Bikfalvi ( fostul sediu UDMR, de pe
Aleea Constructorilor)

C
a

r
e

i

Tăşnad

GNV angajează 
redactori. 

CV-urile se pot depune la adresa redacţiei
de pe B-dul Transilvania nr. 3.

De ce nu vin facturile
la unele utilităţi? Întârzierile
cu care ajung la consumatori
unele facturi nu mai
reprezintă o noutate. Aproape
în fiecare lună atât asociaţiile
de proprietari cât şi cei cu con-
tracte individuale au bătăi de
cap la plata contravalorii con-
sumului. Una dintre cauzele
decalajului ar reprezenta-o în-
târzierea cu care instituţiile
responsabile au transmis da-
tele privind persoanele care

beneficiază de subvenţii. O
altă cauză o reprezintă firmele
contractate pentru distribui-
rea facturilor, care nu îşi res-
pectă obligaţiile. În această
situaţie, furnizorii se apără
simplu, declarând că termenul
de scadenţă la plată este pen-
tru consumatorii casnici de 30
de zile de la data emiterii fac-
turii şi că banii se pot achita
chiar şi în termen de 15 zile de
la scadenţă, fără a fi percepute
penalităţi. Halal explicaţii!

De ce nu vin facturile 
la unele utilităţi?

Tâlharul Arnold Kovacs,
arestat preventiv
8 Tânărul care a tâlhărit o angajată de la CBA Satu Mare
a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

tânărul de 23 de ani din Li-
vada, arnold Kovacs, cel
care în cursul zilei de

miercuri (3 februarie) a tâlhărit o
angajată de la cba satu mare, a
fost arestat preventiv pentru 30 de
zile. măsura a fost luată în cursul
zilei de joi, 4 februarie, de către
Parchetul de pe lângă Judecătoria
satu mare.

Din referatul cu propu-
nere de arestare preventivă reiese
faptul că miercuri, în jurul orei
11.00, în timp ce casiera de la
CBA Satu Mare se afla pe Bule-
vardul Transilvania, în apro-
piere de Asirom, Arnold Kovacs
s-a năpustit asupra acesteia. Tâ-
nărul a smuls geanta femeii, în
care era suma de 72.000 de lei,
reprezentând încasările de la
CBA, dar și alte documente ale
firmei. Femeia dorea să depună
banii la bancă. După ce a luat

geanta din mâna femeii, tâlha-
rul a luat-o la fugă spre digul
Someșului.

Auzind strigătele femeii
atacate, Andrei Răzvan Panait,
un tânăr de 17 ani din Negrești-
Oaș, a alergat după tâlhar pe
digul Someșului, până ce a reușit
să-l prindă și să-l imobilizeze
până la sosirea polițiștilor. Ar-
nold Kovacs a fost reținut pen-
tru 24 de ore, iar în cursul zilei
de ieri magistrații au dispus ares-
tarea acestuia pentru 30 de zile.

LEBăDA ANgAJEAZă:
ImPIeGat De mIscare auto / 

maNaGer traNsPort 
cu atestat arr 

Pentru mai multe informatii va asteptam la sediul nos-
tru de pe Str. gheorghe Baritiu nr. 27, iar CV-urile se
depun la sediu sau pe e-mail la: angajari@lebada.ro

robert marcus

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 10%  șanse de precipitaţii

Maxima: 4°C         Minima: -4°C

Vânt VNV între 10 și 15 km/h
a

a

a

EURO 4,5086

USD 4,0302

100 Forinţi 1,4521

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.

DECIZIE. Tâlharul a fost arestat pentru 30 de zile

Vând teren, intravilan, 
str. Mesteacănului - Satu Mare

suprafaţă de 27,57 ari
Preţ foarte avantajos şi negociabil!

Contact: 0743.487.204

Un sătmărean a fost salvat
de pompieri în ultimul moment,
după ce casa i-a luat foc.

Un tânăr a ajuns la Spi-
talul Judeţean Satu Mare după ce
casa în care locuia a luat foc . Pom-
pierii sătmăreni au fost solicitaţi să
intervină pentru stingerea
flăcărilor care au cuprins
acoperişul, existând pericolul să se
extindă la întreaga casă. La faţa
locului s-au deplasat pompierii din
cadrul Detaşamentului de Pom-
pieri Satu Mare, care au  intervenit
cu două autospeciale de stingere cu
apă şi spumă şi un echipaj
SMURD. Incidentul s-a petrecut
ieri dimineaţă în localitatea Botiz,

iar din nefericire tânărul care
locuia în imobil a avut nevoie de
ajutorul medicilor deoarece a sufe-
rit o intoxicaţie cu monoxid de car-
bon. Conform specialiştilor din
cadrul I. S. U. “ Someş” Satu Mare,
incendiul s-a produs din cauza
coşului de fum, amplasat
necorespunzător ori neprotejat ter-
mic faţă de materialul combustibil
din jurul hornului. Statistica in-
cendiilor arată că, anual, în medie,
33 % din incendiile care se produc
în România la gospodăriile cetăţe-
neşti au loc ca urmare a coşurilor de
fum defecte sau necurăţate şi a mij-
loacelor de încălzire defecte, im-
provizate sau nesupravegheate. 

Tânăr rănit într-un incendiu
la Botiz

Un bărbat de 62 de ani
din Păulești a fost găsit miercuri,
3 februarie, fără suflare pe un
câmp din Păulești. Cadavrul a
fost descoperit de către vecinul
victimei. „La ora 13.04 am fost
solicitați în Păulești pentru o per-
soană decedată, găsită de un
vecin pe câmp. Este vorba despre
un bărbat de 62 de ani care pre-
zenta semne de moarte biologică,
în afara resurselor terapeutice.
Acesta prezenta o plagă de apro-
ximativ 5 cm în regiunea frontală
stângă și câteva escoriații la nive-
lul genunchiului stâng. A fost
constatat decesul și cazul a fost
predat Poliției”, spune purtătorul
de cuvânt al Serviciului Județean
de Ambulanță (SJA) Satu Mare,
dr. Lucian Tarța.

Moarte
suspectă 
în Păulești
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