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Primăria reabilitează
pasarelele peste Bule-
vardul Transilvania

Pictorul care a învins
destinul

Regimul termic va fi ca-
racterizat de valori mai ridicate
decât cele climatologic specifice
perioadei, informează Adminis-
traţia Naţională de Meteorolo-
gie. Temperaturile maxime se vor
încadra între 3 şi 12 grade, iar
cele minime se vor situa, în gene-
ral, între -6 şi 4 grade. Ziua cerul
va fi variabil, cu înnorări tempo-
rare în sud-estul ţării, unde pe

arii restrânse va ploua slab. Seara
şi noaptea, nebulozitatea se va ac-
centua treptat în toate regiunile
şi va ploua în vest, în sud-vest şi
izolat în rest. La munte, local, vor
fi precipitaţii mixte. Vântul va
sufla slab şi moderat, cu intensi-
ficări, mai ales în a doua parte a
intervalului, în Banat şi în zona
montană. Izolat, vor fi condiţii
de ceaţă.

Vremea se menţine caldă

Minor arestat preventiv
pentru tentativă de omor

PAG. 16

Prefectul Eugeniu Avram a
convocat ieri o întâlnire  - găzduită de
Primăria Carei - care a avut ca scop
clarificarea procedurilor de regle-
mentare a activităţilor economice, atât
de primării cât şi de autorităţile de re-
glementare. În cadrul acestei întruniri
au participat primarul municipiului
Carei, Eugen Kovacs, alături de pri-
mari şi reprezentanţi ai comunelor din
zona Carei, precum şi reprezentanţi ai
Agenţiei pentru Protecţia Mediului,

Direcţiei de Sănătate Publică, Direcţiei
Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor, Inspectoratului pentru
Situaţii de Urgenţă “Someş” Satu Mare
şi ai Inspectoratului Teritorial de
Muncă Satu Mare. Ca urmare a noilor
proceduri serviciile deconcentrate ale
ministerelor sunt puse în situaţia de a
elibera documente chiar şi pentru
activităţi care nu necesită reglementare
specifică. 
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Activitatea funcţionarilor 
este supraîncărcată

Un careian a ajuns la doar 17 ani
în lotul celor de la Ferencvaros

SPORT, PAG. 11
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TARoM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.oN Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - Poszet - intervenţii
cazane
0261711585, 0361805645 -  
Termogaz - verificări revizii 
instalaţii gaz 
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, 12 februarie 2016
ziua 43 a anului

o iubire pe care trebuie să o
păzeşti nu reprezintă nimic.

(Octavian Paler)

Soarele răsare la 7 şi 41 minute,
apune la 17 şi 45 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Ier. Meletie,
arhiepiscopul Antiohiei celei
Mari; 
Romano – catolic - Ss. Martiri
din Abitina
Greco – catolic - Sf. aep. Meletie
al Antiohie

1892 - Pentru prima oară în
istoria tehnicii, o invenție -
aparatul de cronofotografie al
francezului Leon Bouly – este
denumită cinematograf.

l OPINIE DE GAZETAR

VOICU D. RUSU

l ofensiva împotriva fumatului
continuă. După cum se ştie, 20 mai
este data stabilită de Ministerul
Sănătăţii pentru transpunerea  Di-
rectivei europene antifumat în
legislaţia românească. Însă nu doar
directiva antifumatului va fi
implementată în anul acesta. În-
cepând din martie, fumatul în
spaţiile închise va fi interzis. La fel,
UE impune mai multe măsuri
menite să reducă atractivitatea fu-
matului. Tot din mai, pachetele de
ţigări vor arăta identic. În cazul în
care nu va respecta termenele sta-
bilite, România va fi penalizată. 

l Biblioteca Naţională a
României a deschis expoziţia
intitulată „Cărţi cu răspundere
limitată: Lucrări publicate în
detenţie în perioada 2010-2015.”

Pentru cine are curiozitatea să vadă
pentru ce unii condamnaţi au scăpat
de pedeapsă, expoziţia este deschisă
până pe 31 martie. În câteva vitrine
se află vreo 80 de titluri (din cele
400 scrise la nivel naţional), semnate
de peste 180 de autori şi publicate
de peste 70 de edituri. 

l Preşedintele Klaus Iohannis a
susţinut că trebuie să existe o
finanţare adecvată a sistemului de
sănătate în contextul în care, anual,
în România sunt diagnosticate peste
80.000 de noi cazuri de cancer şi
mai mult de 50.000 de decese din
cauza acestei boli. 

l 700.000 de elevi au făcut în ul-
timii cinci ani liceul degeaba în-
trucât n-au reuşit să treacă
Bacalaureatul. Totodată, procentul

de promovabilitate la examenul
maturităţii nu depăşeşte 50%.
Liceele înregistrează peste 100.000
de elevi pe an care nu trec BAC-ul.
În plină dezbatere a reformei s-au
făcut peste 18.000 de observaţii pe
marginea ei. Acestea au scos în
evidenţă faptul că noile planuri-
cadru ar trebui urmate de programe
noi de învăţământ, de o bază
materială corespunzătoare, dar şi de
recalificarea unora dintre cadrele di-
dactice pentru ca reforma şcolii
româneşti să aibă şanse la succesul
scontat. 

l Ziua Bărbatului va fi sărbătorită
în România pe 19 noiembrie,
potrivit unei legi adoptate  recent.
Data este destul de nefericită, pen-
tru că pică în Postul Crăciunului, iar
vremea este de obicei neprietenoasă. 

Se zvoneşte prin ziare...

recoMANDărI  NorD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

ORA ADEVĂRULUI
CAMPANIA NoRD VEST
TV TE CoNSULTĂ
Ediţia de astăzi, de la ora 18:00
îi este rezervată unui medic
specialist. Victor Constanti-
novici vă invită și pe
dumneavoastră alături de invi-
tatul său pentru a găsi soluţii
eficiente de tratare şi rezolvare
la problemele dumneavoastră
de sănătate. 

INCURSIUNE ÎN COTIDIAN
PRoTECŢIA MEDIULUI ÎN
ACŢIUNE
ELISABETA BEKESSY - director
executiv al Agenţiei de Protecţia
Mediului din Satu Mare ne va
prezenta câteva acţiuni de referinţă,
organizate la nivelul localităţilor
din judeţul nostru, în care se vor
implica şi specialiştii acestei impor-
tante instituţii sătmărene. Realiza-
tor: Dumitru Ţimerman.

www.gazetanord-vest.ro
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Pictorul care a învins destinul
8Sătmăreanul care a impresionat jurații de la “Românii au Talent” și-a deschis a doua expoziție personală de pictură 

Cunoscut publicului larg
după ce i-a lăsat mască pe
jurații de la “Românii au

Talent” cu desenul său făcut cu
lama pe sticlă, Ciprian Cosma a
ajuns la cea de-a doua expoziție
personală din cariera sa artistică,
vernisajul având loc pe data de 4
februarie în Gold Plaza din Baia
Mare.

Cine este Ciprian
Cosma

Ciprian s-a născut la data
de 15 mai 1979 în localitatea
Crucișor (județul Satu Mare),
înclinațiile spre pictură avându-le
încă de mic. A urmat cursurile
Liceului de Arte Plastice din Baia
Mare, după care a absolvit, în 2007,
Facultatea de Arte Plastice, Secția
Pictură din cadrul Universității de
Nord. “Am fost fascinat de lumea
din jurul meu de când mă știu și nu
era satisfacție mai mare decât ca
acele trăiri să le pun pe o foaie de
hârtie ajutat de câteva creioane col-
orate sau de niște acuarele. La 13 ani
știam sigur că asta doresc să fac pen-
tru tot restul vieții, motiv pentru
care am urmat  cursurile Liceului de
Arte Plastice din Baia Mare după
care am absolvit Facultatea de Arte
Plastice, Secția Pictură din cadrul
Universității de Nord“, își începe
povestea Ciprian.

Tehnică îmbunătăţită
în timp

În perioada studenției a
participat la numeroase tabere de
creație unde și-a îmbunătățit tehnica
de pictură și unde a avut șansa să lu-
creze cu pictori consacrați dar și să-
și facă cunoștințe cu tinerii pictori
veniți din străinătate. Inimă largă,
Ciprian și-a donat o serie din pic-
turile realizate în aceste tabere unor

cauze nobile. Mai precis, banii
obținuți din aceste lucrări au fost
îndreptați spre centrele de plasa-
ment cu copii defavorizați.

A uimit o țară
întreagă cu o tehnică
aparte de a picta 

Destinul n-a fost însă
foarte darnic cu Ciprian, deoarece el
s-a născut cu un handicap sever la
mâna dreaptă și la picioare. Toate
acestea l-au întărit însă și mai tare iar
atunci când a ajuns la „Românii au
Talent”, cel mai urmărit show de
televiziune de la noi, a uimit o țară
întreagă. În ciuda faptului că s-a
născut cu o malformaţie la mâna
dreaptă, Ciprian a desenat şi pictat

cu un talent extraordinar cu mâna
stângă. 

Ciprian a reuşit să
stârnească curiozitatea juraţilor
când, după ce a intrat pe scenă, le-a
spus că urmează să realizeze un
portret pe sticlă cu ajutorul unei
simple lame. Rezultatul i-a surprins
pe juraţi, aceştia răsplătindu-i talen-
tul cu patru de “DA”, astfel că
sătmăreanul nostru s-a calificat în
etapa următoare a competiţiei.

La a doua expoziție
personală

Ciprian recunoaște că
apariția la acest show de televiziune
i-a conferit multă notorietate dar și
șansa unor expoziții personale.

“Prima expoziție personală am avut-
o anul trecut, pe data de 24 noiem-
brie, locația fiind la Artscape din
Baia Mare. Am pregătit 21 de
lucrări pentru această expoziție.
Am încercat să surprind mo-
mente și tradiții populare din
Zona Codrului, natură statică și
peisaje, precum și porturi
tradiționale, toate unite sub titlul
de<anoTimpuri>.  A doua
expoziție am avut-o săptămâna

trecută, la Gold Plaza din Baia
Mare, unde am pregătit 27 de
lucrări și care s-au bucurat de o
bună apreciere, atât din partea
publicului cât și din partea criticii
de specialitate”, ne dezvăluie
artistul. Tot de la el am aflat că
pentru anul viitor își dorește o
expoziție cu totul inedită dar pe
care dorește să o țină sub un val
de mister tocmai pentru a  face
publicul cât mai curios.

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

NICOLAE GhIŞAN

În  data de 19.02.2016  de la ora  9:30  la Cabinet
Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie

Programari la tel:0732.11.68.37 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În data de  04.03.2016, de la ora 16:00, la Cabi-
net  Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,  

Medic Specialist Chirurgie Vasculară

Programări la tel: 0261/766.390, 0261/779.999
__________________________________
La Cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

şi Imunologie Clinică 

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În   fiecare  zi de Marţi  şi Joi, între orele  15:00 şi
18:00,  la Cabinet Dr.Coica , str. Lucian Blaga
CU6/2  va consulta 

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
Programari la tel: 0723.97.48.23
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele  11:00-

13:00,  va consulta 
Dr.  Peter  Viorica

Medic   Primar  Psihiatrie

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
În  fiecare  zi  de Marţi  şi  Joi, între  orele   14:00-
18:00,  la  Cabinet  Dr. Coica  va  consulta 

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

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

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, compe-
tenţă în ecografie abdominală, ecografie

vasculară, ecografie tiroidiană

Programări  la tel:0732.11.68.49
__________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Humulesti nr.2
(Cartier Solidarităţii) zilnic  între orele   8:00-
16:00 ,  va consulta 

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică

Consultaţii gratuite cu Biletul de Trimitere de la
medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
__________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  între
orele 11:00 şi 13:00, la Cabinet Dr. Coica va con-

sulta
Dr. Irina Csutak

Medic primar oftalmolog

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________________
In   fiecare  zi  de  Marţi  şi  Joi,  între orele  15:00
– 19:00,  la Cabinet Dr. Coica  va consulta  

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

Programări  la telefon: 0753822197
__________________________________
La  cabinet Dr. Coica în loc. CARE I în data de
18.02.2016 , de la ora 14:00, va consulta

Dr.  RUSU CRISTIAN
Medic Specialist Urologie

Consultaţie gratuită!
Programări telefon: 0731.349.300
___________________________________
În fiecare zi de  Luni  şi Miercuri între  orele
15:00 şi 18:00, la Cabinet Dr.Coica va consulta

Dr. Revesz Andrea
Medic Specialist Neurologie

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand
nr. 15/1 
___________________________________
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI în data de
06.02.2016 , de la ora 11:00, va consulta

DR. KISS MAGDALENA
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0731.349.300  sau
0261/863333

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica

SUCCES. Ciprian Cosma, un artist cu o voinţă de fier şi cu un talent înnăscut

Artistul şi-a depăşit handicapul fizic şi şi-a desăvârşit tehnica
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Primăria reabilitează pasarelele
peste Bulevardul Transilvania
8După ce tencuiala s-a desprins de pe faţadă, iar scările au devenit aproape impracticabile,
pasarelele vor fi recondiţionate

Conducerea Primăriei Satu
Mare a luat decizia de a rea-
bilita cele două pasarele

care fac legătura dintre Piaţa 25
Octombrie şi digul de pe malul
drept al Someşului. Şi asta după ce
tencuiala s-a desprins de pe faţadă,
iar scările au devenit aproape im-
practicabile. În acest moment, cele
două obiective au fost prevăzute cu
plase de siguranţă, pentru a împie-
dica producerea unor evenimente
neplăcute. Cu atât mai mult cu cât
traficul rutier, dar şi cel pietonal,
este intens în zonă. 

Primăria apelează 
firmele interesate

Municipiul Satu Mare
desfăşoară un studiu de piață pentru
evaluarea serviciilor de expertiză
pentru obiectivul de investiție “Ex-
pertiza tehnică pasaj pietonal care
face legătura între Centrul Nou și
digul de pe malul drept al râului
Someș”. “În acest sens solicităm op-
eratorilor economici interesați o es-
timare a valorii pentru aceste servicii
de expertiză, în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică
privind lucrările de reabilitare a aces-
tor pasarele pietonale”, se arată într-
un anunţ postat pe site-ul oficial al
Primăriei Satu Mare. 

De ce este necesară
lucrarea

Cele două pasarele care fac

obiectul prezentei expertize sunt
amplasate în municipiul Satu
Mare, mai exact pe Bulevardul
Transilvaniei. Acestea au o
lungime de aproximativ 20-30
metri fiecare şi o lăţime de aprox-
imativ 5-6 metri. “Realizarea ex-
pertizei tehnice asupra celor două
pasarele pietonale ce permit tra-
versarea Bulevardului Transilvania
pe deasupra acestuia este necesară
din cauza stării de degradare
(vizibilă cu ochiul liber). Ten-
cuiala acestora pune în pericol
pietonii precum şi autovehiculele

ce se deplasează pe sub aceste
două pasarele. Scările de acces la
acestea se afundă în corpul digului
existând riscul ca accesul pe aceste
pasarele să nu mai poată fi posi-
bil”, se arată în sursa citată. 

Cerinţe minime obli-
gatorii pentru firme 

Conducerea Primăriei
Satu Mare a anunţat și cerinţele
minime pe care experţii intere-
saţi trebuie să le îndeplinească.
“Expertiza tehnică se realizează

pentru analiza structurii de
rezistenţă a construcţiilor, în
parte, din punctul de vedere al
asigurării cerinţei esenţiale
<<rezistenţă mecanică şi stabili-
tate>>, urmărind metoda
calitativă, prevăzută de
reglementările tehnice în
vigoare. Expertiza tehnică se
realizează de către un expert
tehnic A4, persoană fizică
atestată pentru cerinţa esenţială
rezistenţă mecanică şi stabilitate
și siguranţă în exploatare”, se
arată în sursa citată. 

CIPRIAN BÂTEA

PROIECT. Pasarelele urmează să fie reabilitate

Poliţiştii au identificat şi
prins patru tineri bănuiţi că ar fi
comis o tâlhărie asupra unui bătrân
de 87 de ani din localitatea Nadișu
Hododului. Din nefericire, în urma
loviturilor aplicate, victima a necesi-
tat îngrijiri medicale, fiind
transportată la Unitatea de Primiri
Urgenţe Satu Mare. Ei au fost
prezentaţi instanţei cu propunere de
arestare preventivă şi vor sta după
gratii cel puţin 30 de zile. 

Filmul evenimentului
Concret, în seara zilei de

03 februarie 2016, în jurul orelor
22.20, reprezentanţii Inspectorat-
ului Judeţean de Poliţie (IJP)
Satu Mare au fost sesizaţi prin
S.N.A.U. 112 de către V. Nicolae,
de 87 ani, din localitatea Nadișu
Hododului, comuna Hodod, de-
spre faptul că două persoane ne-
cunoscute au pătruns prin efracție
în locuința sa, în care  locuiește
singur, și prin violență l-au de-
posedat  de suma de 200 lei, iar în
urma leziunilor suferite acesta a
fost transportat la Unitatea de
Primiri Urgențe din cadrul Spi-
talului Județean Satu Mare în
vederea acordării de îngrijiri med-
icale.

Cine sunt autorii 
agresiunii

În urma cercetărilor efectu-
ate, poliţiştii de investigaţii crimi-
nale ai Poliţiei Municipiului Carei,
împreună cu poliţişti din cadrul
Secţiei Rurale Tăşnad, sub directa
coordonare  a Parchetului de pe
lângă Judecătoria Carei, au stabilit

că patru tineri, cu vârste cuprinse
între 19 şi 30 de ani, după o
înţelegere prealabilă, s-au deplasat
cu un autoturism până în localitatea
Nadişu Hododului, unde locuiesc
bunicii unuia dintre ei, după care doi
dintre aceştia, respectiv S.Tamas din
Pericei, judeţul Sălaj, şi V.Alexandru
din Supur, cel din urmă cu o mască
pe faţă,  au pătruns prin efracţie în

locuinţa bătrânului şi după ce i-au
aplicat mai multe lovituri au părăsit
locuinţa luând cu ei suma de 200 lei
găsită în casă.

Autorii, arestaţi pentru
30 de zile

În urma activităţilor
desfăşurate, pe lângă cei doi autori
au fost identificaţi şi prinşi si cei doi
complici, respectiv K. Levente din
localitatea Ser, judeţul Satu Mare,
şi L. Daniel din Chieşd, judeţul
Sălaj. Ca urmare a prezentării în
faţa instanţei cu propunere de
arestare preventivă a tuturor
participanţilor în diferite forme la
comiterea infracţiunii, Judecătoria
Carei a emis mandate de arestare
preventivă pentru o perioadă de 30
de zile, urmând ca cercetările să
continue sub aspectul savârşirii
infracţiunilor de tâlhărie calificată,
respectiv complicitate la tâlhărie
calificată. Victima necesită 18-20
zile de îngrijire medicală  şi se află
în acest moment la domiciliu în
stare stabilă, fără a comporta prob-
leme deosebite. În activităţile
desfăşurate, poliţiştii au beneficiat
de suportul de specialitate al
D.I.P.I.

Ciprian Bâtea

Bătrân de 87 de ani, tâlhărit de patru tineri 
8Autorii tâlhăriei au primit mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile 

„Sugárút” – o nouă
revistă în mediul
cultural sătmărean

Vineri, 12 februarie, la
ora 10.00, la sediul Centrului
Județean pentru Conservarea și
Promovarea al Culturii
Tradiționale, va avea loc prezenta-
rea noii reviste culturale „Sugá-
rút” în prezența conducerii
instituției și a redactorilor revistei.
Revista apare trimestrial cu
finanțare din bugetul aprobat de
Consiliul Județean  instituției sus
amintite și cu sprijinul unor
asociații civile. Ea se consideră
continuatorul la un nivel superior
al suplimentului cultural al fostu-
lui ziar „Szatmári Magyar Hirlap”,
cu numele de „Szamos”, care a fost
premiat în anii trecuți la mai
multe ediții ale „Anului Editorial
Sătmărean”.

Proiectul „Grădina
Stea”, finanțat prin
programul „Idei din
Țara lui Andrei”

19 localități din Româ-
nia, printre care și Satu Mare,
primesc finanțări de la OMV
Petrom și Fundația PACT prin
programul „Idei din Țara lui An-
drei”. Printre cele 19 idei
câștigătoare se află și „Grădina
Stea”, un proiect inițiat de
Cristina Bala în parteneriat cu
Asocația „Stea” din Satu Mare.
Proiectul „Grădina Stea” vizează
persoanele aflate în dificultate și
își propune să-i implice în
activități care valorifică resursele
locale. Astfel, șapte tineri
proveniți din medii defavorizate
vor fi implicați într-un proiect de
producere și valorificare a
legumelor și plantelor aromatice
pe care le vor livra către 120 de
familii din comunitate.
Competiția „Idei din Țara lui An-
drei” a fost organizată în acest an
de OMV Petrom cu sprijinul
Fundației PACT. Prin acest pro-
gram, sunt oferite finanțări de
până la 15.000 euro românilor
care propun proiecte cu rezultate
sustenabile. Proiectele
câștigătoare vor deveni realitate
pentru a rezolva, pe termen lung,
probleme din 17 județe ale țării:
Argeș, Bacău, Brașov, Caraș Sev-
erin, Cluj, Constanța, Covasna,
Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita,
Maramureș, Olt, Satu Mare, Sălaj,
Teleorman, Vrancea. Șapte dintre
acestea sunt proiecte de educație
pentru angajabilitate, alte opt
vizează dezvoltarea comunitară,
iar patru sunt soluții de eco-
eficiență cu impact pozitiv asupra
mediului.



Actualitatea sătmăreană Gazeta de Nord-Vest5/ Vineri, 12 februarie 2016

Activitatea funcţionarilor este
supraîncărcată
8Prefectura va înainta Guvernului propuneri de modificări legislative care să clarifice
procedurile de autorizare şi competenţele de reglementare

Prefectul Eugeniu Avram a
convocat ieri o întâlnire  -
găzduită de Primăria Carei -

care a avut ca scop clarificarea pro-
cedurilor de reglementare a
activităţilor economice, atât de
primării cât şi de autorităţile de re-
glementare. În cadrul acestei în-
truniri au participat primarul
municipiului Carei, Eugen Kovacs,
alături de primari şi reprezentanţi
ai comunelor din zona Carei, pre-
cum şi reprezentanţi ai Agenţiei
pentru Protecţia Mediului,
Direcţiei de Sănătate Publică,
Direcţiei Sanitar-Veterinară şi pen-
tru Siguranţa Alimentelor, Inspec-
toratului pentru Situaţii de Urgenţă
“Someş” Satu Mare şi ai Inspec-
toratului Teritorial de Muncă.

Activitatea
funcţionarilor,
supraîncărcată

Ca urmare a noilor proce-
duri instituite de autorităţile locale
pentru eliberarea
Acordului/Autorizaţiei de
funcţionare, serviciile deconcentrate
ale ministerelor sunt puse în situaţia
de a elibera documente chiar şi pen-
tru activităţi care nu necesită regle-
mentare specifică. De asemenea,
activitatea funcţionarilor este
supraîncărcată, ceea ce duce la un blo-

caj al instituţiilor în eliberarea acestor
avize sau autorizaţii şi pe bună drep-
tate produce nemulţumire în rândul
cetăţenilor şi a mediului de afaceri.

Măsuri pentru 
remedierea situaţiei

Prefectul Eugeniu Avram a

dispus organizarea de urgenţă a unei
şedinţe cu responsabilii de urbanism
şi reglementare de la nivelul
fiecărei unităţi administrativ teri-
toriale în vederea clarificării
spaţiilor, respectiv a activităţilor
economice care necesită regle-
mentare specifică. Totodată, va fi
constituit un grup de lucru la

nivel judeţean care va înainta  Gu-
vernului propuneri de modificări
legislative care să clarifice proce-
durile de autorizare şi
competenţele de reglementare.
Prefectul a cerut celor prezenţi co-
laborare instituţională, respons-
abilitate şi profesionalism pentru
deblocarea acestei situaţii.

CIPRIAN BÂTEA

DEZBATERE. Prefectul Avram s-a întâlnit cu primarii din zona Careiului

Duminică, 14 februarie,
secția română a Teatrului de
Nord reia spectacolul „Paiața”.
Evenimentul cultural va avea loc
de la ora 19.00, în sala mică a
Casei de Cultură a Sindicatelor
din Satu Mare. Prețul unui bilet
este de 20 de lei pentru adulți și
15 lei pentru elevi, studenți și
pensionari. Realizat în partene-
riat cu Centrul Cultural „G. M.
Zamfirescu”, Inspectoratul Școlar
Județean Satu Mare și District 15
în cadrul proiectului DO-
CENDO DISCIMUS, spectaco-
lul pornește de la textul lui Cehov
dar încearcă să ducă înspre între-
bările pe care și le pune orice
actor, în orice teatru. Spectacolul
este organizat după „Ursul”, „Ce-
rere în căsătorie” și „Cântecul le-
bedei” de A. P. Cehov. Regia
artistică îi aparține lui Emanuel
Petran, scenografia lui Alexandru
Radu, iar muzica a fost semnată
de Sorin Griguță. Biletele se pot
cumpăra de la Agenția teatrală
(Casa de bilete) de pe strada
Horea nr. 6, sau cu o oră înainte
de începerea spectacolului, la in-
trarea Casei de Cultură.

Bogdan Tulbure

Tânăr fără permis,
dar cu dosar penal

Poliţiștii Biroului Rutier
Satu Mare efectuează cercetări
într-un dosar penal întocmit pe
numele lui Angelo A., de 21 de
ani, din Satu Mare, care în noap-
tea de 09/10.02.2016 a condus un
autoturism, pe care l-a luat și folo-
sit fără știrea proprietarului, cu
toate că nu deţinea permis de con-
ducere de nici o categorie. Pentru
aceste fapte, tânărul este cercetat
sub aspectul săvârșirii infracţiuni-
lor de conducerea unui vehicul
fără permis de conducere și furt în
scop de folosinţă.

A refuzat etilotestul,
dar a dat probe de
sânge

Acţionând pe raza loca-
lităţii Beltiug, poliţiștii Secţiei
Rurale Beltiug au depistat în trafic
un autoturism, la volanul căruia se
afla Ovidiu I., în vârstă de 36 de
ani, din Beltiug. Cu ocazia con-
trolului efectuat, conducătorul
auto a refuzat testarea cu aparatul
etilotest, motiv pentru care a fost
transportat la Spitalul Judeţean
Satu Mare, unde i-au fost prele-
vate mostre biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei. În cauză a
fost întocmit dosar penal.

Sute de şoferi au fost
taxaţi de poliţişti

Poliţiștii au acţionat pe
principalele artere de circulaţie
pentru a preveni producerea unor
evenimente rutiere grave și pentru
a combate principalele cauze gene-
ratoare de accidente. În cadrul ac-
ţiunilor desfășurate în 10 februarie
2016 de către poliţiști pe raza mu-
nicipiului și a  judeţului Satu Mare
au fost  aplicate 329 contravenţii,
în valoare de 21.730 lei. 

Furt de piatră 
la Sanislău

Pe drumul judeţean din-
tre localităţile Sanislău și Horea,
poliţiștii au prins un bărbat care
transporta cu căruţa 1,5 metri
cubi de piatră, sustrasă de pe un
drum în reabilitare. În cursul zilei
de 10 februarie 2016, în jurul ore-
lor 20.00, patrula Secţiei Rurale
Petrești în cooperare cu poliţiștii
locali din Sanislău l-au surprins pe
Gheorghe D., de 37 de ani, din
Sanislău în timp ce transporta cu
căruţa 1,5 mc piatră, ce urma să fie
folosită de Primăria Sanislău la
reabilitarea unui drum public.  În-
cărcătura a fost predată primăriei,
iar pe numele căruţașului s-a în-
tocmit dosar penal, sub aspectul
săvârșirii infracţiunii de furt cali-
ficat. 

Spectacolul
„Paiața”, pe scena
Casei de Cultură
a Sindicatelor

Concurs „Mihai Eminescu”, la românii din dreapta
Tisei

La inițiativa Uniunii Re-
gionale a Românilor din Tran-
scarpatia „Dacia”, prin inimosul om
de cultură dr. Ion Mihai Botoş, şi a
Şcolii medii de gr. I-III Apșa de
Mijloc, cu sprijinul Consulatului
General al României la Cernăuţi și
al partenerilor: Primăria și Centrul
cultural Sighetu Marmației,
Primăria și Casa orășenească de
cultură Negrești-Oaș, Biblioteca
județeană „Petre Dulfu”, Muzeul
Maramureșean, Asociația
„Morărița”, Oradea, s-a desfăşurat
a X-a ediţie a concursului literar
„Mihai Eminescu”.

Concursul a fost precedat
de un parastas de pomenire a poe-
tului, moment desfăşurat la biser-
ica strămoşească din Apșa de
Mijloc. Apoi, la școală, a urmat
concursul propriu-zis, la eveni-
ment participând 117 elevi de la
şcolile româneşti din Apşa de Mi-
jloc, Dobric, Plăiuţ, Biserica Albă
din raionul Rahău și Slatina, Apşa
de Jos, Topcino, Strâmtura, Bouţu
Mic, Cărbuneşti din raionul Teceu.
De la Ujgorod, au participat două
studente, iar de la Sighetu
Marmaţiei o elevă a Colegiului
Naţional „Dragoş Vodă”.

Copiii s-au întrecut în a
exprima prin grăire şi simţire
frumuseţea versului eminescian, iar
un juriu de specialitate, format din

profesorii: dr. Natalia Lazăr,
președintele juriului, conf. univ. dr.
Delia Suiogan, dr. Ioan Petrovai,
Tiberiu Moraru și Ramona Buhai,
a avut dificila misiune de a de-
semna câştigătorii.

Au fost decernate nu-
meroase premii și diplome speciale
la categoriile recitare, interpretare
muzicală și interpretare dramatică.
Dintre premianţi amintim pe:
Maria Borca (Bouţu Mic), Elena
Opriş (Apşa de Jos), Carolina Vlad
(Plăiuţ), Ion Smerega
(Cărbuneşti), Ariana Migali (Apşa
de Mijloc), Alina Opriş (Topcino),
Daniela Dechet (Plăiuţ), Au-
gustina Grin (Slatina), Lenuţa
Ţubera (Apşa de Jos), Carolina
Dan (Plăiuţ), grupul din
Poroşcovo, Anghelina Iovdii şi An-
dreea Chiş.

Pe lângă membri ai
comunităţii româneşti din Tran-
scarpatia au fost prezenți: Eleonora
Moldovan, consul general al
României la Cernăuți, prefectul
județului Maramureș, însoțit de o
delegație a Inspectoratului Școlar
Județean Maramureș, delegația din
Oradea, condusă de Tiberiu
Morar, delegația din Sighet,
condusă de directorul Muzeului
Maramureșului, Gh. Todinca,
delegația din Valea Vișeului,
condusă de Ion Petrovai, grupul

din Poroșcovo condus de Vasile
Lacatoș și reprezentanta județului
Satu Mare, Natalia Lazăr.

Au fost momente de
profundă emoţie accentuată, parcă,
de dulcea rostire în graiul
maramureşean, iar, în final, strădania
copiilor a fost răsplătită cu nu-
meroase premii, constând în cărţi şi
diplome. Orașul Negrești-Oaș,
partener la acest eveniment, a oferit
plachete aniversare întru amintirea
acestui moment important al cul-
turii române, aniversarea poetului
național Mihai Eminescu în comu-
nitatea românească din
Maramureșul istoric din dreapta
Tisei. Încă o dată spiritul eminescian
a fost acela care a unit românii de
pretutindeni, confirmându-se faptul
că Mihai Eminescu este „expresia
integrală a sufletului românesc”.

Bogdan Tubure
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”Conversaţii esenţiale” cu Cristina Gloria Oprişa
8Miercuri a avut loc la District 15 evenimentul “Conversaţii esenţiale” 

Evenimentul ”Conversaţii
esenţiale” se organizează
lună de lună cu Viorica Shi-

bata şi invitaţii ei speciali. În feb-
ruarie am avut plăcerea să o
cunoaştem mai bine pe artista
Cristina Gloria Oprişa, care a fost
invitată să ne dea o lecţie despre
perseverenţă,  ambiţie şi deter-
minare. Artista nu s-a dat bătuta
indiferent de piedici sau răutaţi şi
a reuşit să pună oraşul Satu Mare
pe harta selectă a expoziţiilor
eveniment de artă din România.

Viaţa se învârte 
în jurul creaţiei

Artiştii au o perspectivă
aparte despre viaţă. În perspectiva
Cristinei Gloria Oprişa, viaţa este
asociată cu creaţia.  ”Un artist este
un creator. Creaţia unui artist este
ceea ce  reflectă poziţia, personali-
tatea, şi dialogul pentru cei care
doresc să îl primească. Eu sunt
artist vizual, creator de pictură,
grafică dar şi organizator de eveni-
mente de artă”, spune Cristina Glo-
ria Oprişa.

”Micul Prinţ”, eveni-
ment de artă unic în
România

Pentru Cristina Gloria
Oprişa, un artist sensibil şi plin de
iubire, cea mai de suflet creaţie este
fiica ei. Însă, artista este
recunoscută pentru organizarea la
Satu Mare, a unui eveniment de
artă unic în România.  ”Micul
Prinţ”, locul unde se intâlnesc sute
de expozanți  dar şi nume mari ale
artei contemporane. ”Cea mai
dragă creaţie este evident fiica mea.
Dacă vorbim despre creaţiile artis-
tice, evenimentul la care ţin foarte

mult este  ”Micul Prinţ”, un eveni-
ment care a împlinit anul trecut 20
de editii. Pe final,  bineînţeles, îmi
este drag  tot ceea ce mă  reprezintă
pe mine ca  pictor şi grafician”, a
mai spus Cristina Gloria Oprişa.  

Viaţa este  punctual de
unde porneşte artista atunci când
vine vorba despre inspiraţie.
”Punctu meu central de inspiraţie
este Viaţa, ceea ce mă sensibilizează
începând de la un fir de iarbă până
la sentimente, în general tot ceea ce

mă înconjoară mă inspiră”, a mai
spus Oprişa. 

Îndrumător pentru
copiii care si-au de-
scoperit personali-
tatea prin artă

Viorica Shibata a ales să  o
invite pe Cristina Gloria Oprişa la
cea de IV-a ediţie a evenimentului
”Conversaţii esenţiale” pentru a

arăta publicului că în viaţă nimic
nu este imposibil, se poate reuşi
atunci când facem faţă greutăţilor
fără să ne dăm bătuţi. Cristina Glo-
ria Oprişa este exemplul pe care
Viorica Shibata îl oferă, deoarece
artista s-a încăpăţânat timp de 20
de ani să organizeze una dintre cele
mai mari expoziţii din România
”Micul Prinţ”. Acesta nu este
singurul său motiv, Cristina are
multe alte realizări, are zeci de
expoziţii personale, şi nu în ultmul

rând este profesoară de desen
educând de-a lungul carierei sale
mii de copii care şi-au descoperit
personalitatea prin desen. Publicul
care a luat parte la eveniment a fost
unul diversificat, de la tineri
pasionaţi de artă şi cultură la oa-
meni maturi dornici să asculte o
poveste de succes. Evenimentul a
fost organizat  de Centrul Cultural
”G.M.Zamfirescu” și District 15,
cu sprijinul Primăriei și Consiliului
Local Satu Mare. 

Primăria Carei, Serviciul
Impozite şi Taxe Locale aduce la
cunostinţa locuitorilor faptul că im-
pozitele şi taxele locale datorate se
pot achita la caseria instituţiei, în
perioada LUNI – JOI, între orele
8.00 - 15.00, iar VINERI între orele
8.00 - 13.00 sau online, intrând pe
site-ul www.municipiulcarei.ro.

Având în vedere multiplele
modificări în domeniul legislativ
privind calcularea impozitelor şi
taxelor locale începând cu anul
2016, rugăm persoanele fizice care
au înproprietate imobile în care se
desfăşoară activităţi economice, se
află sedii sociale, să se prezinte la
sediul instituţiei noastre în vederea
comunicării şi informării per-
soanelor în cauză cu privire la
modul de impozitare a acestor imo-
bile şi declaraţiile ce se depun de
către aceste persoane în vederea sta-
bilirii corecte a impozitelor datorate
începând cu anul 2016.

De asemenea, persoanele
fizice care au în proprietate clădiri
situate în Grădina Viilor, atât pe
Valea Ianculeştiului cât şi pe Valea
Tireamului, precum şi în viile noi,
sunt rugate să se prezinte la serviciul

Impozite şi Taxe Locale în vederea
depunerii declaraţiilor şi stabilirea
corectă a impozitului datorat pen-
tru aceste imobile.

Totodată, aducem la
cunoştinţa contribuabililor per-
soane fizice şi juridice că, recent,
Consiliul Local Carei a adoptat
Hotărârea nr.16/2016 privind
aprobarea procedurii de acordare a
unor facilităti fiscale pentru
obligaţii de plată restante datorate
bugetului local Carei în baza
O.U.G. 44/2015, conform căreia
persoanele care îşi achită
obligaţiile principale constând în
impozite, taxe şi amenzi

contravenţionale datorate bugetului
local, precum şi o cotă de 26,7% din
majorările aferente acestor obligaţii,
până la data de 31 martie 2016, pot
beneficia de anularea diferenţei de
73,3% din majorările aferente
obligaţiilor restante.

Pentru plata integrală a
impozitelor şi taxelor locale da-
torate pentru anul 2016 se acordă o
bonificaţie de 10% atât la per-
soanele fizice cât şi juridice. Pentru
informaţii suplimentare vă
asteptăm la sediul instituţiei din
municipiul Carei, str. 1 Decembrie
nr. 40, sau la tel. 0261-865382;
0261- 861694.

În atenţia locuitorilor municipiului Carei!Mandate de executare a pedepsei,
soluţionate

Poliţiştii Serviciului de In-
vestigaţii Criminale, cu sprijinul
structurilor teritoriale de ordine pu-
blică, au depistat miercuri trei per-
soane pe numele cărora existau
emise mandate de executare a pe-
depsei închisorii. Astfel, în colabo-
rare cu poliţiştii Postului de  Poliţie
Lazuri a fost depistat Csaba M.  de
43 de ani din Lazuri, care a fost con-
damnat pentru savârşirea infracţiu-
nii de încredinţare cu  ştiinţă a unui
autovehicul pentru conducerea pe
drumurile publice unei persoane
care nu posedă permis de conducere,

iar în colaborare cu poliţiştii Secţiei
Rurale Gherţa Mică a fost identificat
si depus în penitenciar Grigore T. de
41 de ani din Valea Seacă, condam-
nat  pentru  o infracțiune de lovire
sau alte violențe. De asemenea, a mai
fost depistat  Ioan I. de 26 de ani din
Racşa, pe numele căruia exista emis
mandat de executare a închisorii,
fiind condamnat pentru savârşirea
infracţiunii de de refuz prelevare
probe biologice și conducerea pe
drumurile publice a unui autovehi-
cul de către o persoană a cărui per-
mis de conducere a fost anulat.

LARISA IGNAT

EVENIMEN. Cristina Gloria Oprişa la District 15
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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.

Co-președinții PNL de la
nivel național, Alina
Gorghiu și Vasile Blaga,

au fost prezenţi ieri la Satu Mare
pentru a lansa candidații
formațiunii politice la primăriile
din județ și la Consiliul
Județean. În cadrul unei
conferințe de presă desfășurată
la sediul PNL, Blaga a declarat
că „Satu Mare este cel mai rămas
în urmă oraș din nord-vestul
României”.

Vasile Blaga a arătat că
împreună cu Alina Gorghiu se află
într-un tur prin țară pentru a-şi
lansa în precampanie candidații.
Dacă miercuri, 10 februarie, s-au
aflat în județul Bihor, ieri a venit
rândul județului Satu Mare, iar de
aici vor pleca în Cluj, unde se vor
întâlni vineri, 12 februarie, cu ac-
tivul PNL de acolo. “Mă bucur şi
eu că aici candidăm cu doi oameni
tineri, dar cu experiență politică,
cu experiență administrativă, şi
cred care vor avea succes pentru că
potențial electoral de dreapta Satu
Mare are şi acest lucru s-a văzut la
alegerile prezidențiale”, spune lid-
erul liberal.

Vasile Blaga a declarat că
„parcă Satu Mare a fost blestemat
să aibă parte doar de primari
neperformanți. Ăsta este situația
acestui oraş astăzi, şi eu cred că
sunt create premizele pentru ca în
sfârşit, să demonstreze o guvernare
liberală de ce este în stare”.

Referitor la semnarea

unor alianțe cu alte formațiuni
politice, Alina Gorghiu spune că
PNL are candidați proprii şi nu va
face alianțe cu nicio altă
formațiune politică. „După
alegeri, în consiliile locale şi
județene este posibil să facem
alianțe, dar înainte de alegeri în
niciun caz”.

Premierul Dacian Cioloş l-
a demis joi pe preşedintele ANAF,
Gelu Diaconu, au declarat pentru
MEDIAFAX surse guvernamentale.
Şeful Executivului a semnat decizia
de eliberare din funcţie a preşedinte-
lui ANAF. De asemenea, Cioloş l-a
demis şi pe vicepreşedintele ANAF,
Mihai Gogancea-Vătăşoiu. Deciziile
urmează să fie publicate în Monito-
rul Oficial şi vin după discuţii ale
premierului atât cu Gelu Diaconu,
cât şi cu ministrul de Finanţe. Pre-
mierul Dacian Cioloş a confirmat joi
la prânz că îl va demite pe Gelu Dia-
conu precizând că aşteaptă o propu-
nere de înlocuire de la ministrul de
Finanţe. Primul-ministru a subliniat
că ‘’este important să nu menţinem o
stare de ambiguitate la ANAF’’, pen-
tru ca aceasta să rămână o ‘’structură
credibilă’’. Preşedintele ANAF, Gelu
Diaconu, a refuzat, joi, cererea minis-
terului Finanţelor de a-şi prezenta
demisia, calificând dosarul DNA în

care este urmărit penal pentru abuz
în serviciu şi favorizarea făptuitoru-
lui, alături de vicepreşedintele Mihai
Gogancea-Vătăşoiu, drept “kafkian”.
Ministrul Finanţelor Publice, Anca
Dragu, a cerut demisia preşedintelui
ANAF, Gelu Ştefan Diaconu, şi a vi-
cepreşedintelui ANAF, Mihai Go-
gancea-Vătăşoiu, după ce aceştia au
fost puşi sub acuzare de către DNA
în dosarul deputaţilor Mădălin
Voicu şi Nicolae Păun.

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichi-
dare SPRL vinde la licitaţie publică sau negociere

directă următoarele bunuri:

debitor SC Gabi Star SRL: vanzare globala: pardesie kaki, rosii, sacouri femei polyester,
uniforme copii, costume dame din 3 piese, pantaloni, costume, fuste . Sedinte de vanzare
vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 12:00;
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru autove-
hicule (roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, supape, tevi
evacuare, pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu imprimanta si autofur-
goneta Dacia Papuc. Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 11:00;
debitor SC Casimoc SRL: camion marca Iveco Trakker, an fabricatie 2008, cu numar de
inmatriculare MM-11-MOC, la pretul de 26.550 euro + TVA. Autocamionul prezinta de-
fectiuni la urmatoarele componente: motor, ansamblu piston STD pluscama, turbina, fer-
odouri, reglaj etrier, doua pinioane (3 si 7) din cutia de viteza. Sedinte de vanzare vor avea
loc in fiecare zi de vineri, ora 13:00.
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 preturile lor, pot fi con-
sultate 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.
Consumcoop Mediesu Aurit Societate Cooperativa - Spatiu Administrativ (birouri) situate
la etaj, in cladire independenta P+E in loc. Apa  (75 mp), la pretul de 16.420 lei. Licitatia
pentru vanzarea acestui spatiu va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str.
Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, incepand cu data de 16.02.2016, ora 11:00. In situatia
in care acest bun nu se va vinde la termenul din 16.02.2016, licitatia va continua in acelasi
loc si la aceeasi ora in zilele de  23.02.2016, 01.03.2016, 08.03.2016, 15.03.2016,  la acelasi
pret.
Sedintele de vanzare mentionate mai sus, vor avea loc la data si ora precizate la sediul lichida-
torului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, jud. Satu Mare. Pentru partici-
parea 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.   

PNL nu va face alianțe
electorale la Satu Mare
8Anunţul a fost făcut de către co-preşedintele PNL, Alina Gorghiu

Şeful ANAF, Gelu Diaconu, a
fost demis de către premierul
Dacian Cioloş

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@admi-
ninsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839,
fax: 0361/815.084,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin
asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichida-
tor/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 restaurant şi bunuri de bucătărie,  la preţul de 44.479,00
lei 

plus TVA.

Licitaţia va avea loc în ziua de 19.02.2016,   ora 10:00,   la se-
diul 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!
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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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Trăim în timp şi ne pregătim
pentru veşnicie. Viaţa
pământească, spune

Părintele Dumitru Stăniloae,
dobândeşte un sens doar atunci
când facem din ea o călătorie
conştientă spre moarte şi spre cele de
după ea. “Cel ce călătoreşte fără ţintă,
scrie Teodor al Edessei, se va osteni
în deşert. Ci  ţine-te de lucrarea cea
bună: adună-ţi mintea, ţine mereu
ceasul din urmă al morţii înaintea
ochilor, adu-ţi aminte de
deşertăciunea lumii... adu-ţi aminte
de muncile iadului şi cum stau acolo
închise sufletele. Gândeşte-te la os-
ânda care va pune stăpânire pe
păcătoşi, la ruşine, la mustrarea
conştiinţei, la scoaterea afară de la
Dumnezeu şi la aruncarea în focul cel
veşnic, la viermele care nu moare, la
întunericul cel neluminat, unde este
plângerea şi scrâşnirea dinţilor”. 

Ţinta spre care călătorim
este mântuirea sufletului, dobândi-
rea fericirii şi a vieţii veşnice. Pentru
atingerea acestui deziderat, Dum-
nezeu ne-a dat o călăuză şi un ajutor
de mare preţ: conştiinţa. Definind
conştiinţa, Sfântul Cadoc afirmă:
“Conştiinţa este ochiul lui Dumnezeu
în sufletele noastre”, este glasul lui
Dumnezeu înlăuntrul nostru, glas
care nu se lasă corupt de bani,
linguşit de laude şi care nu tace de
frică. Conştiinţa curată se
dobândeşte şi se menţine prin îm-
plinirea neîncetată a voii lui Dum-
nezeu, prin săvârşirea neîntreruptă a
binelui, prin revărsarea în afară a iu-
birii noastre, venind mereu în spri-
jinul celor mai trişti decât noi.
Procedând astfel, sufletul nostru va
fi inundat de bucurie, pace, linişte,
mulţumire, satisfacţie, simţăminte
care nu pot fi exprimate în cuvinte.

Păcătosul nu poate avea
linişte sufletească. Conştiinţa, care
îndeplineşte rolul celui mai sever
judecător, nu-i dă odihnă. “În
conştiinţa încărcată, zice Sfântul
Ioan Gură de Aur, mai mult te sperie
pierderea cerului decât chinul iadu-
lui”. Cu toate acestea, să nu cădem
în deznădejde, fiindcă niciodată nu
este prea târziu pentru a ne îndrepta,
rupând total legăturile cu păcatul,
cu patimile, care ne întunecaseră
simţirea, raţiunea şi voinţa şi în-
cepând o nouă viaţă prin pocăinţă
sinceră; astfel, curăţiţi fiind de
păcate, ne putem angaja din nou pe
drumul spre Dumnezeu. 

Un rol însemnat în în-
dreptarea noastră îl are conştiinţa,
care după fiecare cădere ne ajută să
conştientizăm unde, cum şi cui am
greşit. Ne aducem aminte de Sfântul
Apostol Petru, care, după ce s-a
lepădat de Învăţătorul său, “a plâns
cu amar” (Matei XXVI; 75), până
când Domnul Hristos l-a reprimit
în rândul Apostolilor Săi, iertându-
l (a se vedea Evanghelia după Ioan,
cap. XXI). De fapt, cea mai mare
pedeapsă din partea lui Dumnezeu
pentru păcatele săvârşite constă în
mustrarea conştiinţei. Cât timp ne
mustră conştiinţa, nu putem găsi
linişte. Însă, când am ajuns să
înţelegem cauzele care stau la baza
zbuciumului lăuntric, am făcut
primul pas în ridicarea noastră.
Dând dovadă de abnegaţie, de
stăruinţă vom reuşi să înlăturăm
cauzele care ne fac să suferim şi ne
vom găsi odihna sufletelor întru
Domnul. “Să mă hulească lumea
toată, spune Sfântul Tihon din

Zadonsk, numai de m-ar lăuda
conştiinţa. Căci e mai bine să fii
mângâiat numai de conştiinţa ta,
deşi toată lumea te ocărăşte, decât să
fii mustrat de conştiinţa ta, chiar
dacă toată lumea de laudă”. Cel care
are o conştiinţă curată are şi o inimă
curată, iar răsplata unei astfel de
vieţuiri este enunţată de către Mân-
tuitorul Iisus Hristos în Predica de
pe Munte: “Fericiţi sunt cei curaţi cu
inima, că aceia Îl vor vedea pe Dum-
nezeu” (Matei V; 8).

Sfântul Talasie Libianul ne
asigură: “Conştiinţa este un învăţător
sincer; cine ascultă de ea, petrece fără
de greşeală”. Toţi suntem păcătoşi,
supuşi greşelii, motiv pentru care
conştiinţa ne mustră, vizând în-
dreptarea fiecăruia. Numai pe aceia
nu-i mustră conştiinţa care au ajuns
fie la culmea virtuţilor, fie la culmea
păcatului. Reliefând importanţa
conştiinţei, filosoful Immanuel
Kant mărturiseşte: “Două lucruri m-
au uimit: cerul înstelat şi conştiinţa
(legea) morală din om”. Conştiinţa
este, în acelaşi timp, un dar şi o put-
ere pe care Dumnezeu le-a sădit în
fiinţa noastră, pentru a ne îndruma
paşii spre unirea cu El. Dacă nu ar
exista acest însoţitor al vieţii noastre,
cu anevoie ne-am mântui. Dobân-
dind liniştea conştiinţei, prin împli-
nirea voii dumnezeieşti, ne putem
învrednici să gustăm din fericirea
Raiului care ne aşteaptă.

De multe ori, din neferi-
cire, suntem atât de ocupaţi cu pro-
blemele noastre cotidiene, încât nu
mai auzim glasul conştiinţei care ne
cheamă către Dumnezeu. Bem,
mâncăm şi ne veselim, crezând că
acesta este scopul vieţii. “Trăieşte-ţi
clipa!”, strigă diavolul în adâncul
fiinţei noastre. “Nu regreta nicio
acţiune pe care ai întreprins-o”. Şi as-
tfel, asistăm la o “adormire a
conştiinţei” şi ne place, pentru că
putem comite orice act fără să fim
traşi la răspundere. Însă, ne-am
schimba imediat mentalitatea dacă
am şti că acest comportament de
conduce cu paşi repezi spre pieire.
Persistăm în starea de păcătoşenie,
ne afundăm în ea, neglijând mi-
jloacele pe care ni le-a pus Hristos
la îndemână pentru a ne uşura: bis-
erica, rugăciunea, postul,
mărturisirea păcatelor,
împărtăşania, iubirea, compasi-
unea. Abia când necazul ne
copleşeşte, parcă ne aducem aminte
că există un Dumnezeu bun şi iu-
bitor, Care ne aşteaptă la Sine, la pi-
ciorul Crucii Sale, în Biserica pe

care a întemeiat-o prin vărsarea Sân-
gelui Său. Atunci ne trezim, auzim
strigătele disperate ale conştiinţei,
ne ridicăm şi pornim la drum şi
Dumnezeu, în marea Sa iubire de
oameni, în îndelungata Sa răbdare
şi iertare, nu ne respinge, chiar dacă
într-o perioadă am uitat de El cu
desăvârşire. Dimpotrivă, Îşi de-
schide larg braţele şi ne primeşte
între prietenii Lui, bucurându-Se de
întoarcerea noastră. Necazul ne-a
retrezit conştiinţa, salvându-ne. 

O conştiinţă trează consti-
tuie un veritabil tribunal. “Crimi-
nalul, scrie Sfântul Grigorie
Teologul, poate să scape de judecata
omenească, dar el nu va scăpa
niciodată de judecata propriei sale
conştiinţe” şi de judecata
dumnezeiască. Propria noastră
conştiinţă reprezintă întâiul şi cel
mai drept şi sever judecător al
faptelor săvârşite. Să fim întot-
deauna atenţi la glasul ei. As-
cultându-ne conştiinţa, ne vom
îndepărta de păcat, care rupe comu-
niunea noastră cu Dumnezeu şi ne
vom schimba viaţa, împlinind voia
divină. Răsplata va fi pe măsura
eforturilor depuse: Raiul. Ignorând
apelul pe care ni-l adresează
conştiinţa şi complăcându-ne în
“mocirla” fărădelegilor, vom culege
roade amare: chinurile veşnice ale
iadului. Totul depinde de noi, de
deciziile pe care le luăm în timpul
pelerinajului nostru pământesc. 

Doresc să închei prin cu-
vintele Sfântului Efrem Sirul: “Te-
ai poticnit, deşteaptă-te; ai căzut,
scoală-te; roagă-te şi cere; caută pe
Cel Ce voieşte să te mântuiască, pe
Dumnezeu. Trezeşte-te ca să nu cazi
iarăşi. Iar de vei cădea, să te scoli din
nou. Doborât fiind, îndreptează-te,
iar de ai greşit, întoarce-te. Şi după ce
te-ai vindecat, poartă-te sănătos tot-
deauna. Şi dacă te-ai mântuit,
fereşte-te de boala de care ai fost bi-
ruit, ca să nu te ardă focul pe care abia
l-ai stins, ca să nu cazi în
spurcăciunea din care te-ai ridicat.
Te-ai eliberat, nu te mai face rob prin
voia ta. Te-ai spălat, nu te mai în-
tina. În păcate aflându-te, să nu
deznădăjduieşti nicidecum, ci doar
pocăieşte-te şi te vei mântui”.

Preot dr. Cristian Boloş

Ce este conştiinţa? CURSURI DE ȘAH
Pentru școlari şi preșcolari

în Satu Mare, Carei si Tășnad
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Victoria Carei a fost cu
siguranță una dintre sur-
prizele plăcute ale turului

de campionat în Liga a 4-a de elită.

În calitate de
noupromovată , cu un lot format în
mare măsură din juniori născuți în
1997, Victoria părea victimă sigură .
Doar că prin muncă multă și cu
ambiție juniorii Careiului au strâns
sub comanda lui răzvan Nintaș 16
puncte din cinci victorii , un egal și
șase înfrângeri.

Victoria și-a reluat de o
lună pregătirile pentru sezonul de
primăvară iar în această săptămână
echipa e într-un minicantonament
pe plan local.

”Puteam merge și la Ocna
Șugatag dar am ales să rămânem
acasă deoarece avem condiții bune
aici. e terenul bun de antrenament,

avem sala de forță iar recuperare
avem la ștrand. ” ne-a spus
antrenorul răzvan Nintaș care se de-
clara mulțumit de parcursul echipei
în toamnă.

”am pornit cu ceva emoții
mai ales că 95% dintre jucătorii din
lot erau debutanți în elite. Dar încet
am crescut în valoare, am căpătat
experiență și eu cred că am făcut o
figură frumoasă. Dacă vom avea
răbdare cu acești copii în viitorul
apropiat vom avea din nou o echipă
puternică de seniori la Victoria
Carei” a mai spus Nintaș.

Lotul echipei nu va suferi
mari modificări în această iarnă. La
echipă a venit mijlocașul raul ritli
care s-a și integrat deja în program.

Victoria a disputat deja și
patru meciuri amicale : 0-1 la Bu-
dapesta cu Ferencvaros U 19, 2-2 la
Carei cu juniorii a de la Olimpia
Satu Mare, 4-4 la Tășnad cu Unirea
și 1-1 acasă cu Unirea Valea lui
Mihai.

mark nyeki, de la Carei 
la seniorii lui ferencvaros

Victoria Carei are o colab-
orare excelentă cu Ferencvaros Bu-
dapesta. În vara trecută de la Carei
a ajuns la Fradi juniorul Nyeki
Mark. Puștiul născut în 1999 a im-
presionat prin evoluțiile lui la
echipa de juniori și a fost cooptat
deja în lotul seniorilor pregătit de
neamțul Thomas Doll.

“Păcat că aici nu l-a băgat ni-
meni în seamă. acum a semnat deja
contract de profesionist cu Ferenc-
varos și e component al Naționalei
Ungariei U 17”, ne-a spus antrenorul
careienilor, răzvan Nintaș.

Careianul Nyeki a debutat
la prima echipă a lui Fradi chiar
anul trecut în finala Cupei Ligii
câștigată de budapestani cu 2-1 în
fața celor de la Debrecen.

antrenorul lui Ferenc-
varos, fostul internațional ger-
man Thomas Doll, s-a declarat și
în această iarnă extrem de
mulțumit de evoluția lui Nyeki.
”Sunt extrem de încântat de
evoluția tinerilor și în special a
lui Nyeki și Dragoner și trebuie
să le dăm încredere și cât mai
multe minute să joace alături de
seniori”, a declarat Doll după
succesul 2-1 de sâmbătă cu o
echipă de liga a 2-a. 

fLoRin muREşan

După o vacanță extrem de
scurtă de iarnă, Liga 1 se reia azi cu
primul meci al etapei a 24-a. Practic
mai sunt de jucat doar trei etape din
sezonul regulat după care în pre-
mieră pentru fotbalul românesc pri-
mul eșalon se va împărți în play-off
și play out.

Primul meci oficial din
2016 se va juca la Târgu Mureș între
două echipe ce au șanse mari de a se
revedea în play-off. aSa Târgu
Mureș care l-a readus în țară pe
Mutu va încerca să treacă de Pandu-
rii lui Săpunaru și răduț.

Din păcate, de la an la an-
scade numărul jucătorilor sătmăreni

din liga 1. Vlad Bujor a ajuns în
această iarnă la Botoșani doar că de
acolo a plecat Ciprian Brata. Pe
lângă Bujor , la Chiajna mai sunt în
lot alți doi sătmăreni, Curileac și
Tincu, în vreme ce la Dani Lung s-
a renunțat.

Dacă sătmărenii se
împuținează în schimb a crescut nu-
mărul vedetelor din Liga 1. Marica,
Mutu, Pablo de Lucas, Takaiuki,
antal, Pintilii, Bourceanu, Gebhart,
Țucudean, Onduku, Milevski sau
Matulevicius par a fi cele mai im-
portante nume de jucători care au
ales să evolueze cel puțin până în
vară în Liga 1.

Etapa 24
Vineri, 12 februarie 
aSa Tg. Mureş - Pandurii, 20:30 
Sambata, 13 februarie 
FC Viitorul - CSMS iasi, 18:00 
astra - CFr Cluj, 20:30

Duminica, 14 februarie
CSU Craiova - Petrolul, 14:00 
Poli Timisoara - Voluntari 16:30 
Dinamo – FC Botosani, 19:30 
Luni, 15 februarie 
Concordia Chiajna - Steaua, 20:30 

recolta Dorolț a disputat
ieri la Dara primul amical de la pre-
luarea echipei de către prof. Mihai
Sabău.

Liderul ligii a 4-a elite a
avut un adversar de liga a 3-a, CSM
Sighet, maramureșenii impinându-
se cu 2-0 după ce la pauză scorul a
fost egal.

De remarcat că formația
din Sighet e antrenată de Valentin
Sinescu , fost tehnician la echipe de
liga 1 iar în această iarnă s-a întărit
cu jucători ce au evoluat la formații

de prima ligă.
Și juniorii a de la Olimpia a jucat
ieri . elevii lui Mircea Bolba au rem-
izat, 3-3 la Fehergyarmat o formație
din eșalonul al patrulea din țara
vecină. Pentru echipa sătmăreană au
marcat Goț, Nemeș și robotin.

Olimpia : Toduț, Opriș,
Șoproni, Ștef, Toma, Hoffer, Nemeș,
Goț, robotin, Csorvasi, Voneț, Ko-
vacs, Filimon, Cristian, andreica.

Pentru sătmăreni urmează
un nou meci amical, sâmbătă cu
Nyirbator.

FOTBaL

Amicale în ”județ”
8Dorolț- Sighet 0-2 și Fehergymat- Olimpia ju-
niori a 3-3

FOTBaL

Se reia Liga 1
8Din păcate, scade numărul sătmărenilor din primul eșalon

LiGa a 4-a eLiTe

Victoria, într-un minicantonament
la Carei
8 Fostul jucător al careienilor, Nyeki
Mark, a ajuns la doar 17 ani în lotul de 
seniori al celor de la Ferencvaros

România-Germania,
tot la Cluj
Meciul dintre echipele feminine de
tenis ale româniei și Germaniei,
din barajul pentru menținerea în
Grupa Mondială a Fed Cup, se va
juca în Sala Polivalentă din Cluj-
Napoca, pe zgură, în zilele de 16 și
17 aprilie, a anunțat președintele
Federației române de Tenis,
George Cosac, pe site-ul forului
național. ‘’Meciul cu Cehia de la
Cluj-Napoca a fost foarte bine or-
ganizat, atmosfera a fost
incredibilă, iar fetele s-au simțit atât
de bine încât am decis să ne în-
toarcem acolo pentru acest impor-
tant meci cu Germania. alina
Tecșor, căpitanul nejucător al
echipei româniei, a discutat cu
jucătoarele și de comun acord au
decis ca meciul să se joace în Sala
Polivalentă, dar, de data aceasta, pe
zgură’’. românia a fost învinsă de
Cehia, deținătoarea trofeului, cu 3-
2, în weekend, la Cluj-Napoca, în
primul tur al competiției, în timp
ce Germania a pierdut cu 2-3 în
fața elveției, la Leipzig.

CSM Oradea a învins
la Mediaș
runda a 21-a din Liga Națională
masculină de baschet s-a desfășurat
miercuri. CSM Oradea continuă să
rămână liderul competiției după
victoria de la Mediaș. Chiar dacă a
pierdut la Dinamo, echipa antre-
nată de Dan Fleșeriu, CSU atlassib
Sibiu nu mai poate rata clasarea
între primele șase ce asigură un loc
în play-off.
Rezultate
CS Gaz Metan Mediaș – CSM
CSU Oradea 76-93
Steaua CSM eximbank – CS en-
ergia Tg Jiu 75-62 
BC SCM Timișoara – BCMU
Pitești 85-69
CS Phoenix Galați – BC Mureș Tg
Mureș 83-74
SCMU Craiova – U-Banca Tran-
silvania Cluj 91-81
Dinamo Bucuresti – CSU atlassib
Sibiu 90-78

Salariu fabulos 
pentru Mourinho 
la United
Transferul lui Jose Mourinho la
Manchester United este ca și făcut,
iar presa din anglia caută toate de-
taliile mutării. englezii i-au aflat
deja salariul lui “Special One”. Fos-
tul antrenor al lui Chelsea și al lui
real Madrid va cîștiga peste 19 mil-
ioane de euro pe an și a cerut să se
ocupe în totalitate de transferuri.
Șefii nu s-au împotrivit. De aseme-
nea, presa din anglia anunță că
Juan Mata este primul jucător care
va pleca de la Manchester United,
cei doi avînd cîteva probleme încă
de cînd mijlocașul era la Chelsea.
acesta are mari șanse să ajungă la
Barcelona, echipă care îl curtează
insistent.

Consiliul Local Baia
Mare a alocat pentru sport în jur
de 11.509.000 de lei, dar nu s-au
oficializat însă şi sumele care vor
ajunge la echipele din localitate
(2 echipe de handbal, volei,
rugby, fotbal). echipele de hand-
bal vor avea un statut aparte din
momentul în care vor trece ofi-
cial de la HCM la CS Minaur
Baia Mare! În momentul respec-

tiv, Consiliul Local va vota un
buget exclusiv pentru CS
Minaur, având în vedere că
acesta va fi instituţie publică în
subordinea autorităţilor locale.

reamintim că la Satu
Mare din bugetul local s-au alo-
cat către sport, 4,3 milioane de
lei. Din care 1,3 la Olimpia și 3
la CSM Satu Mare, club care
acum are opt secții!!!

Baia Mare
Buget de 2,5milioane de euro
pentru sport



SOCIETĂŢI

l Consiliul de administratie al
Constructii Montaj SA, cu sediul in Satu
Mare, bd.Closca, nr.125/A inregistrata la
ORC. nr.J30/117/1991, CIF RO640255,
convoaca Adunarea Generala Ordinara si
Extraordinara a Actionarilor pentru data de
14.03.2016, la ora 10 respectiv ora 11, sau
pentru data de 15.03.2016, la aceleasi ore,
in cazul neintrunirii cvorumului de pre-
zenta la prima convocare, la sediul societatii,
pentru toti actionarii de la data de referinta
04.03.2016 si care au dreptul de a participa
si de a vota in cadrul adunarilor generale, cu
ordinea de zi:
Adunarea Generala Ordinara: 1.Aproba-
rea indeplinirii formalitatilor de radiere din
registrul comertului a cenzorului supleant
in persoana d-nei Betuker Adela incepand
cu data hotararii AGOA ce se va adopta, ca
urmare a renuntarii la mandat. 2.Aprobarea
alegerii unui nou cenzor supleant al socie-
tatii, aprobarea duratei mandatului cenzo-
rului supleant, respectiv incepand cu data
Hotararii AGOA ce se va adopta si pana la
data de 30.05.2017 si aprobarea ca manda-
tul acestuia sa fie cu titlu gratuit. 3. Apro-
barea raportului de gestiune al Consiliului
de Administratie pe 2015. 4. Aprobarea si-
tuatiilor financiare pe anul 2015: bilantul
contabil si contul de profit si pierdere inso-
tit de raportul cenzorilor. 5. Aprobarea des-
carcarii de gestiune a administratorilor pe
anul 2015. 6. Aprobarea bugetului de veni-
turi si cheltuieli pe anul 2016. 7. Aprobarea
mandatarii unei persoane sa indeplineasca
toate formalitatile privind inregistrarea la
ORC Satu Mare a Hotararii AGOA care
urmeaza a fi adoptata si privind publicarea
Hotararii AGOA in Monitorul Oficial al
Romaniei Partea a IV-a.
Adunarea Generala Extraordinara:
1.Aprobarea actualizarii si modificarii unor
prevederi din statutul societatii, ca urmare
a retragerii de la tranzactionare pe B.V.B.-
piata Rasdaq a actiunilor emise de
Constructii Montaj SA si a radierea aces-
tora din evidenta Autoritatii de Suprave-
ghere Financiara, cu consecinta dobandirii
caracterului de societate de tip inchis, astfel:
Art.2 paragraful 1 va avea continutul :”So-
cietatea este persoana juridica romana,
avand forma juridica de societate pe actiuni
de tip inchis”, Art.8 paragarful 1 va avea
continutul: “ Actiunile societatii sunt no-
minative, dematerializate, de valoare egala
si acorda drepturi egale actionarilor pe fie-
care actiune. Actiunile emise de societate
nu sunt tranzactionate pe o piata reglemen-
tata sau in cadrul unui sistem alternativ de
tranzactionare, Constructii Montaj SA
fiind societate pe actiuni de tip inchis”,
Art.10 va avea continutul: “ Actiunile sunt
indivizibile cu privire la societate, care nu
recunoaste decat un proprietar pentru fie-
care actiune. Transmiterea dreptului de
proprietate asupra actiunilor se face numai
intre actionari si numai cu respectarea drep-
tului de preemtiune in favoarea actionaru-
lui majoritar. Orice actionar care doreste
sa-si vanda actiunile, se va adresa in scris ac-
tionarului majoritar si va solicita inregistra-
rea instiintarii de vanzare la sediul societatii,
iar actionarul majoritar ii va raspunde in
termen de 10 zile, termen care curge de la
data comunicarii oferte de vanzare catre ac-
tionarul majoritar. In cazul in care actiona-
rul majoritar nu-si exercita dreptul la
preemtiune, actiunile pot fi cesionate catre
alti actionari la un pret mai mare sau cel
putin egal cu cel oferit actionarului majori-
tar. Transmiterea dreptului de proprietate
asupra actiunilor se va face prin incheierea
unor contracte de cesiune care se vor inre-
gistra in registrul actionarilor. Actionarul
majoritar este persoana fizica, persoana ju-

ridica sau grupul de persoane care actio-
neaza in mod concertat si care detine o par-
ticipatie de cel putin 50% din capitalul
societatii”, Art.11 se abroga, Art.40 se mo-
difica prin completarea in mod corespun-
zator cu datele noului cenzor supleant,
litera a) teza a doua de la Art.62 se abroga,
Art.63 paragraf 2 se abroga.
2. Reglementarea in evidenta structurii de
actionariat prin inlocuirea denumirii actio-
narului AVAS cu sintagma “Statul Roman
prin Autoritatea pentru Administrarea Ac-
tivelor Statului” 3.Aprobarea Statutului ac-
tualizat. 4. Aprobarea mandatarii unei
persoane sa indeplineasca toate formalita-
tile privin inregistrarea la ORC Satu Mare
a Hotararii AGEA care urmeaza a fi adop-
tata si a statului actualizat si privind publi-
carea Hotararii AGEA in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Docu-
mentele referitoare la problemele incluse pe
ordinea de zi pot fi consultate si procurate
de la sediul societatii, incepand cu data de
12.02.2016. Actionarii se vor putea pre-
zenta personal la Adunarile Generale, isi vor
putea numi un reprezentant sau vor putea
vota prin corespondenta. Reprezentarea ac-
tionarilor se poate face si prin alte persoane
decat actionarii, cu exceptia administrato-
rilor, pe baza de procuri speciale, care se vor
depune in original la sediul societatii pana
la data de 11.03.2016. In acelasi termen bu-
letinele de vot prin corespondenta, comple-
tate si semnate de actionari, se vor depune
la sediul societatii, personal sau prin
posta(scrisoare recomnadata cu confirmare
de primire, pe care sa fie trecuta adresa ex-
peditorului actionarului). Presedinte C.A.
dl.Szilagyi Francisc-Josif

ANUNŢURI DE MEDIU

l SC Babau Construct SRL, cu sediul
in loc.Turt, in calitate de titulari anunta pu-
blicul interesat asupra initierii procesului de
elaborare si realizarea primei versiuni a pla-
nului “PUD-Bloc de locuinte cu spatii co-
merciale la parter P+4E str.Ganea,
mun.Satu Mare”, jud Satu Mare precum si
a declansarii etapei de incadrare conform
HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizu-
lui de mediu. Prima versiune a planului
poate fi conultata la sediul titularului din
Satu Mare, str.Corneliu Coposu, nr.2/58B
in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 si la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B in
zilele de luni-joi intre orele 8-16, vineri intre
orele 8-14, din data de 17.02.2016. Publicul
interesat poate transmite, in scris, comen-
tarii si sugestii, pana la data de 02.03.2016,
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediu-
lui din Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, cod 440112, fax 0261-733500, e-
mail office@apmsm.anpm.ro

OFERTE DE SERVICIU 

l Fabrica de betoane angajeaza 2 soferi
profesionisti, 1 mecanic utilaje, 1 lacatus
mecanic si 4 muncitori necalificati. Cv-urile
se depun pe str.Magnoliei nr.27/E (intre
piata de agoalimente so statia Lukoil)
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 director
vanzari,agenti vanzari si sofer distributie.CV-
ul la e-mail:office@miraioana.ro 

CERERI DE SERVICIU

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

MATRIMONIALE

l Vreau sa cunosc un barbat intre 60-70
ani,Telefon 0741.926.925
l Vaduv, 42 de ani, caut doamna serioasa
si frumusica, hotarata pentru casatorie. Te-
lefon 0759.145.389
l Pensionara, caut domn pentru relatie
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, diverse
cu auto 3.5 tone. Telefon 0770975715
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Transport marfă 5 tone şi mutări. Te-
lefon 0746-140664.

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

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!

Verificări revizii
instalaţii gaz

ISCIR cazane convec-
toare

Verificare gaz + ISCIR
CT: 160 lei

Termogaz: 0261711585,
0361805645 
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l Duc-aduc persoane pe ruta Romania-
Germania-Romania, la fiecare sfarsit de
saptamana. Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele:
balastru, pietriş, moloz, pământ pentru gră-
dină şi gazon, lemne pentru foc, mutări mo-
bilier, 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. Tele-
fon: 0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania,
Lisabona. Tel. 0746-323795.
l Transport personae, cu autoturism, in-
tern şi extern, la cele mai bune preţuri. Te-
lefon (non-stop): 0745-312034.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale porumbei albi.
Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie mai in
varsta. Tel. 0745416027, 0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi negocia-
bile, in orice tip de teren. Informatii telefon
0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri,
majorate la pret corect. Bonusuri masina de
facut bule de sapun, fotografii magnetice.
Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, in-
stalare Windows XP, 7,8, setare reţea Wi-
Fi, curăţire unitate, instalare programe
office etc. La nevoie-deplasare la domiciliu.
Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane,
tablete cu hărţile 2014, full Europa, com-
patibil cu toate aparatele cu harta pentru
maşină mică, camion. 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la
preţ corect. Bonus: maşină de făcut bule de
săpun, fotografii magnetice. Telefon  0743-
612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-
218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Win-
dows, devirusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul
clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon:
0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut
pălincă la comanda clientului, de orice di-
mensiuni de la 1,5 litri până la 1000 litri
chiar şi la domiciliul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet
clasic + parchet laminat cu maşină aspira-
tor. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  per-
sonalizate pentru nunţi, botezuri şi alte eve-
nimente speciale. Editare video, montaj
video, transpunere casete VHS, miniDV,
Hi8 pe DVD. Experienţă mare în domeniu
la cele mai mici preţuri!!!  0745-210755.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi
electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade,
copertine din fier şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domici-
liul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în in-
stalaţii sanitare şi gaze naturale la preţuri
avantajoase. Proiecte, montări şi service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele impor-
tante din viaţa dumneavoastră, vă oferim
filmări şi fotografii pentru nunţi, botezuri
şi alte evenimente, cu aparatură profesio-

nală. Avem experienţă în domeniu, la cele
mai mici preţuri. Telefon: 0744-804981. 

TERENURI

l Vand terenuri in Satu Mare, str.Victo-
riei 35.5 ari si 26 ari pe str.Curtuius.
Tel.0744.511.030
l Vand teren pentru casa, Poligonului
nr.43. 0722 637.103
l Vand terenuri in Satu Mare str.Victo-
riei 35,5 ari si 26 ari pe str.Curtuius.Tel
0744.511.030  
l Vand teren intravilan 1079 mp., strada
Padurea Noroieni Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in Martinesti,
cartier Verona. Tel 0744.252.824
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT, in
Lazuri, pret 10.000 euro. Tel 0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii, front 42 m
cu anexe, aproape de Satu Mare. Pret nego-
ciabil. Tel 0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu do-
cumentatie si autorizatie de constructie,
mediu, pompieri, pentru o fabrica de pro-
cesare a legumelor si fructelor. Tel
0745855032
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intra-
vilan in Satu Mare 15/20 ; 30/20 profun-
zime;zona Dara-Diana,1200 euro/ar
neg.Tel 0742.763.592  
l Vand parcela - ari-zona Auchan-Hotel
Dana. Tel 0745039506 
l Vand teren 1,7 ha la 1,6 km de oras des-
chidere 180 m.Tel 0755.785.175  
l Vand urgent 72 arii, teren constructii,
semicentral(parcelabil) in Carei, 650
eur/aria( si in rate). Tel 0744187152
l Vand teren intravilan pe drumul Ca-
reiului 1,2 hectare Tel : 0721.584.558  
l Vand gradina 250+100 m.p. pe strada
Victoriei nr.21/B Satu Mare. Ingradita, are
apa-canalizare, curent electric, foisor, wc,
magazie pentru unelte si parcare betonata.
0725915007
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intra-
vilan, zona Dana-Diana 1200 euro /ar
0742.763.592 
l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o
casa mica de vacanta. Terenul are 25m
front. Pret 18.000 euro negociabil.
0740788506

GARSONIERE

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

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere, Drumul
Careiului, Micro 16. Telefon 0746736188
l Vand apartament 2 camere, Micro 17,
aranjat, gol, imediat ocupabil, Belsugului,
et.4, cu acoperis. Tel 0740.634.814
l Vând apartament 2 camere, Micro 15
str. Oituz, preţ 19.500 euro.Tel.
0720.031.047  
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai,
et.4, acoperis, pus la punct.Pret 18.000
euro. tel 0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15,
et.2, semidecomandat, suprafata 50MP,
pret  18.000 euro. tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere, central,
25.000 euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
langa Profi, semidecomandat, parter, bal-
con inchis si cu pivnita, garaj cu sau fara in
apropiere. Pret 25.000 euro negociabil
0740788506 

l Vand apartament in Micro 15, pe
str.Ozana, et.II, cu 2 camere, semidecoman-
dat, nu este renovat. Pret 23.000 euro ne-
gociabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14,
str. Muresului suprafata 35 mp, bloc din ca-
ramida, pret 13500 euro. Tel:
0741.601.130  

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vand apartament cu 3 camere in Cen-
trul Vechi. Tel 0745997355
l Vând ap. 3 camere la parter,Carpaţi 2,
utilat.Preţ negociabil, merită văzut. Tel:
0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4, micro
15, renovat recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere pe Drumul
Careiului, Bl12, et.3, caramida, 2 balcoane
mari, beci, parcare, gol, imediat ocupabil.
Tel.0361805409, 0748922050
l Vand apartament 3 camere langa
scoala si gradinita, reabilitat termic, imbu-
natatiri, 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 garsonieră. Te-
lefon: 0740-477865 şi 0749-689895.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj 3, Car-
pati 2, garaj mare sub bloc, pret 49500 euro.
Tel.0746149882, 0741139360
l Vand apartament 4 camere,Lalelei
et.6(din 8) partial mobilat,termopane,cen-
trala proprie,usa antiefractie la 41.000
euro.Tel:0722.577.858 
l Schimb apartament cu 4 camere in
Timisoara in zona centrala 100mp, cu
apartament sau casa in Satu Mare. Accept
Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în
Micro 17. Informaţii la telefon:
0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. Ac-
cept intermediari, 32.000 euro, 0752-
648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere
în casă tip asociaţie pe strada Odoreului, cu
apartament cu 2-3 camere. Tel. 0721-
352585.

VÂNZĂRI CASE

l Casa rustic,curte si gradina,zona 1, pret
45.000 euro Tel : 0745.187.931  

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 pre-
tul de 300.000 euro.
Constructii ( hale de productie , ateliere , de-
pozite , sopron , etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in localitatea
Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc Andandino Land Srl in
suprafata de 628,24 mp si teren aferent 1.348 mp
la pretul de 142.764 euro
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) - 45.713 LEI

Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris Com
SRL in suprafata de 57,24 mp  util in asociatie,
localitatea Satu Mare, strada Baritiu nr. 127/B la
pretul de 147.490 lei
Casa de locuit str. Iuliu Maniu nr 22 cu
suprafata utila de 100 mp prêt 55.000 euro
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată
în loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 ,
jud. Satu Mare. si casa de locuit si anexe demo-
labile – 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 Satu Mare
zona Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m,
la pretul de 33.410 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in
localitatea Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100
m, vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de
centrul logistic AQUILA, judetul Cluj la pretul
de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in
localitatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in
imediata apropiere de Complex Philadelphia la
pretul de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in
suprafata de 10.600 mp la pretul de 4.460 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la
pretul de 42.520 lei

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ
SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC 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 TRIEXBUC
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 le
SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit  an 1996  defect             pret 2800 lei
Ford Transit  an 1991  defect             pret 2170 lei
Diverse bunuri mobile

Licitaţia va avea loc la sediul ales  al lichidatoru-
lui judiciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr.
3/A, judeţul Satu Mare, in fiecare vineri, SC ER-
GOLEMN S.A 08:00, SC FOX COM SRL
08:30,  SC CLARION PROD SRL 09.00 am,
SC LORD LAND SRL  09.30 am, S.C.
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 TECHNO-
TRADE SRL 13:00 pm, SC BLU BELL SRL
ora 13:30 SC ELEGANCE COM SRL ora
14:00 pm, SC PROIMOB SRL ora 14:30
pm, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE
SRL 15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator 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,
0744162033 sau email office@euro-insolv.ro

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
administrator judiciar, scoate la vanzare prin lic-
itatie 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. Brancov-
eanu 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)

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

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



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 cen-
tral, bună si pentru constructie.
0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost 60.000
euro, negociabil. Tel 0745416027,
0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna pret
negociabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand casa in rosu, 200mp, zona Billa,
telefon 0740858313
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A, 4
camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri
si 8 arii de gradina, pret 93.000 euro nego-
ciabil negociabil sau jumatate din propri-
etate 41.500 euro negociabil. Tel
0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odoreu,4
camere decomandate,bucatarie,baie uti-
late,curte si gradina cu vie si pomi fructiferi
.Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie;
construcţie nouă în curte: cameră, baie, bu-
cătărie, neterminate, garaj, curte, 3,5 ari
teren. 0752-685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren
extravilan, aşezat la capătul străzii Odo-
bescu. Utilităţi la 200 m. Telefon 0741-
346895.

IMOBILIARE CAREI

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

IMOBILIARE ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa in localitatea Pomi. Telefon
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. In-
formatii la 0749.931.686 
l Vand casa in Odoreu, str.Republicii,
nr. 201. Telefon 0752.757.412  

l Vand in Seini 2,1 ha teren intravilan si
padure.Schimb cu imobil sau autotur-
ism.0740.707.473
l Vand casa in Lipau, 35 ari, sosea asfal-
tata, canalizare.Tel 0745.490.742 
l Vand casa in rosu cu 25 ari teren in
satul Ciuperceni, inf.0753.660.219 
l Vand casa in Radulesti, nr. 49. Infor-
matii la telefon 0745390764
l Vand casa pe 2 nivele, tip vila, ampla-
sata 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.Infor-
matii Tel: 0758.961.441 
l Vand IVECO 3,5 tone, platforma fixa,
3 locuri, roti duble, neinmatriculat, ATV
HONDA. 0744897711
l Vand Super Nova Clima, din 2001,
121.000 km, 0721.693.947.
l Vand Chevrolet Jeep la numai 7800
euro.Tel 0745.774.549
l Vand Daewoo Matiz, 2007, stare
foarte buna, inmatriculat. 0744.391.940,
0361.419.541
l Vand Renault Megan Cabrio
2004,benzina motor 2L,Pret 3700 euro
Tel: 0742.763.592  
l Vand autoutilitara Ford Tranzit bas-
culabila,din 1999 in stare foarte buna. Tel :
0753.660.219 
l Vand VW Touran  1,9 diesel euro
4.Recent adus in tara.0748.284.664.

PIESE DE MAŞINI

l Vand piese pentru Dacia, dezmembrez
Dacia, electromotor, alternator, capota,
bara, etc. Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand carbune, transport la domiciliu.
0744314043
l Vand centrala pe lemne 45 kw.
0752.872.776
l Vand masa extensibila cu 6 scaune ta-
pitate. 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 Tal-
maciu Sibiu. Telefon 0748.108.881
l Vand televizor color marca ‘’Gold Star”
si covoare.Tel:0745.390.764
l Vand mobila dormitor ieftina.
0754664242
l De vanzare prese excentrice de 50, 25,
16 si 10 tone diferite motoare electrice. In-
formatii 0773809716
l Vind moped chinezesc, instalatia de-
fecta. 0361885521
l Vand cazan fiert tuica.Tel :
0748.394.245 

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vand 19 purcei de 15 saptamani, Din-
destiu mic. 0261820232, 0755464280. 
l Vand porci vietnamezi pentru sacrifi-
cat, crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vand vaca. 0361886575,
0770707618.
l Vand mori actionare tractor/electri,
desfacatori porumb actionare tractor/elec-
tric, amestecator furaje.Utilajele sunt
noi;Tel:0723.506.508  
l Vand cositor marca BCS. Telefon
0745527266
l Vand tractoare Fiat, Case, Interna-
tional, coase, discuri, agricole noi, prese
balotat, semanatori, anvelope tractor, cab-
ine tractor. Tel: 0740.590.459  

ÎNCHIRIERI

l Autoturisme 0743450946
l Sala de sport, inchiriem spatiu de 40
mp dotat cu tatami pentru antrenamente,
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. Tele-
fon: 0744.586.638
0744126848
l Dau în chirie o garsonieră. Tel.
0757.409.236  
l Caut chirie central, 3 camere, complet
utilat. Tel. 0725051381
l Chirie garsoniera 0748.313.962  
l Închiriez apartament cu o cameră, bloc
nou, semi-mobilat, ultracentral, preţ 150
euro/lună, tel. 0741601130
l Închiriez spaţiu comercial ultracentral
et.1, nemobilat, finisat, suprafaţa 70 mp,
preţ 200 euro/lună. Tel. 0741601130
l Închiriez autoturism. 0743894567
l Chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central
curte interioară,asociaţie. 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 seriozi-
tate. Tel. 0740968675
l Cumpăr mobilă lucioasă cu flori sau
ornamente Tel.: 0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport gratuit.
Telefon: 0744-107564, 0770-459489.
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Mobila second hand (coltare, cana-
pele, mobila, pat etc). 0746817662

Vând pat rabatabil pentru o per-
soană, pătuţ pentru copil mic, căru-
cior pentru copil mic, cărucior
pentru copil,motocicletă cu trei roţi
cu acumulator pentru copii. Tel:
0744.755.791  

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, mansarda,
având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,– 30.900 euro
+ TVA 5%
Apartament nr. 18, str. Corvinilor, nr. 5, mansarda,
având s.c. de 73 mp, s.u. de 59,67 mp,– 30.900 euro
+ TVA 5%
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti –
24.300 euro 
Apartament cu 2 camere, situat în loc. Carei, Piața
1 Mai, bloc 8/b, scara B, etaj II, ap. 10,  în suprafață
de 42 mp - 9.870 euro

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 55.476 euro 
Teren 6.000 mp ( 3 parcele de 2.000 mp ), situat
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 Sap-
ata, jud. Arges - 8.001 euro

Alte imobile:
Spațiu comercial, situat în loc. Cluj-Napoca, str.
Bibliotecii, nr. 10, ap. 44B2/I, jud. Cluj, înscris 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. Com-
pus 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 administrativa,
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 productie si de-
pozitare, 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, atel-
ier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp,
platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A.
Berinde, nr. 27 – 127.773 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
58.055 euro 

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, 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. Principala, 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, situat in

comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare – 8.983 euro

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează
să se supună reglementărilor legale în vigoare la
data perfectării tranzacției, cumpătorul 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 imra-
caminte) proprietatea Spencer SRL – 8.481 euro +
TVA
Bunuri mobile ( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile (aparat terapie, masa de kinetote-
rapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL 
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto )
proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane – ma-
sini debitat, gaurit, freze ) proprietatea Omnia
Carei SRL
Bunrui mobile ( auto, utilaje constructii ) proprie-
tatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile  ( mobilier nou ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar )
proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte
de inventar ) proprietatea Ariana Iacob
Bunuri mobile ( mijloace de transport, utilaje de
constructii, obiecte de inventar ) proprietatea
Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bemcom
Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) proprie-
tatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de termopane)
proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara, marca MAN ) pro-
prietatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, mobi-
lier, ) proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse ) pro-
prietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor, cen-
trala tratare aer, aparat aer conditionat, combina
frigorifica, diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner ) proprietatea Global Job Experience SRL
Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje de constructie ) pro-
prietatea F.L.W. Rockon SRL – 21.371 lei + TVA
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj,
stoc de marfa format din panouri sectionale pen-
tru usi de gaqraj ) proprietatea 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  

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine

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.

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.

Casa de vanzare in Complex Tur-
istic Borsa,situata langa DN 18,
la cinci minute de pârtia de schi,
intabulata pe persoana fizica.
Locatia este dispusa pe 4 nivele,
incluzând 10 camere, 6 bai, liv-
ing, o terasa exterioară, plus un
spatiu de 150 m.+ o anexa cu
ciuperca deasupra din lemn. Mai
multe detali la tel. 0744 298 393

INFORMARI

l Aceasta informare este efectuata de: SC Bluettes Saveur SRL cu sediul in Sat Ho-
morodu de Mijloc, comuna Homoroade, nr.228, jud.Satu Mare, tel 0745-892.970, ce
intentioneaza sa solicite d la A.N.Apele Romane-Administratia Bazinala de Apa Somes-
Tisa Cluj, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de alimentare cu apa
in com.Homoroade, localitatea Homorodu de Mijloc, extravilan, jud.Satu Mare, aferente
obiectivului de investitii: Infiintare Plantatie de Afine. Aceasta investitie prevede: sursa
de apa proprie: puturi forate; retea de irigare prin picurare; rezervoare de apa si statie de
pompare. Ca rezultat al asigurarii consumului de apa pentru plantatie, nu rezulta ape
uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996,
cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii su-
plimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solici-
tantul de aviz la adresa susmentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii,
sugestii si recomandari, se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratia Bazinala
de Apa Somes-Tisa Cluj, S.G.A. Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/A, tel:
0261.770.177, dupa data de 12.02.2016
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07:00 – Film documentar:
„Supraveţuirea miraculoasă a
Israelului”, ep. 6
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Carlos Omida”, ep. 7
09:30 – La vârsta noastră ... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Actualitatea Careiană
(reluare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa
14:00 – La izvor de când şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Şcoala Sătmăreană
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului 

19:10 – Muzică de petrecere 
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – Incursiune în cotidian 
22:00 – Oameni şi Fapte 
23:00 – Ştiri NV TV
23:45 – Muzică de petrecere 
00:00 – Marile oraşe: „Los Angeles”
00:30 – Film documentar:
„Hollywood” ep. 6
01:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)
02:00 – Film artistic: „Cartea lui
Rut”
03:30 – Film documentar: „Carol
Quintul”
04:00 – Film documentar: „Mai
mult decât un miracol”
04:30 – One Cubed, ep. 383
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

10:00 După Cortina de Fier 11:00
Călători în lumi paralele 12:00
Teleshopping 12:30 Documentar
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 Vorbind de lup
22:50 Ucigașul din umbră 00:00
Într-o seară de octombrie 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 Hansel și
Gretel: Vânătorii de vrăjitoare 22:00
Străinul 23:45 Hansel și Gretel:
Vânătorii de vrăjitoare 00:00 Lege și
dreptate 01:30 Sabotaj

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 Luptă la înălţime
22:30 Placintă Americană – Nunta
01:00 Observator 02:00 Venin
distrugător

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 Trăsniți 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 Trăsniți
din NATO 00:15 M-a făcut mama
artist 02:15 Trăsniți din NATO

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

8:30Teleshopping
08:45 Lupta
rozelor 11:00
Te l e s h o p p i n g

11:15 Avenida Brasil 13:30
Teleshopping 14:00 Pasiune
interzisă 15:00 Diamantul nopții
16:00 Spune-mi că ești a mea 17:00
Sufletul meu pereche 18:00 Lupta
rozelor 20:00 Avenida Brasil 22:00
Corazón Esmeralda 23:00 Inimă de
țigan 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 și crime
12:00 Medici în

Santa Monica 14:00 Hoțul
fermecător 16:00 Soare, palmieri și
crime 18:00 Prietenii tăi 19:00
Aproape legal 20:00 Bal mascat
22:00 The Secret Sex Life of a Single
Mom 01:30 Totul despre sex 02:00
Meniu de vedetă

08:30 Interstellar:
Călătorind prin
univers 11:15
Rugul aprins 12:40

Pe platourile de filmare 13:10 Totul
despre Schmidt 15:15 O zi în
pantofii altcuiva 16:55 Filme şi
vedete 17:30 Mr. Turner 20:00
Riposta 20:50 Legaturi de familie
22:50 Bărbatul de 100 de ani care a
sărit pe fereastră și a dispărut 01:10
Un etaj mai jos 02:45 Sin City: Am
ucis pentru ea 04:30 Whitney 06:00
Mr. Turner

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

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora
exactă în sport 13:00 Ştiri Sport.ro
13:10 Ora exactă în sport 14:00 Ştiri
Sport.ro 14:10 Ora exactă în sport
15:00 Ştiri Sport.ro 16:00 Ora
exactă în sport 17:00 Ştiri Sport.ro
17:10 Ora exactă în sport 18:00 Ştiri
Sport.ro 18:30 Ora exactă în sport
19:00 Marea Ţăcăneală 19:30
Marea Ţăcăneală 20:00 Marea
Ţăcăneală 20:30 Marea Ţăcăneală
21:00 Ştiri Sport.ro 21:10 Fight
Night Braşov: Munte de Bătaie
23:00 Nitro Circus 23:30 Nitro
Circus 00:00 Ştiri Sport.ro 00:30
Dă-i bătaie! Local Kombat 02:30
Ştiri Sport.ro

07:00 Fotbal de sală
08:00 Fotbal 08:05
Fotbal 08:30 Fotbal
08:55 Fotbal 09:00
Omnisport 09:30

Biatlon 10:30 Biatlon 11:30 Fotbal
de sală 12:30 Fotbal de sală 13:30
Biatlon 14:30 Biatlon 15:30 Fotbal
de sală 16:30 Fotbal de sală 17:30
Biatlon 18:15 Biatlon 19:15
Biatlon 19:55 Ştiri 20:00 Biatlon
21:00 Sărituri cu schiurile 22:00
Biatlon 22:45 Biatlon 23:30
Sărituri cu schiurile 00:00 Ştiri
00:05 Biatlon 01:00 Biatlon 01:45
Schi fond

08:30 Antena 3
Headlines 08:45 Știrile
dimineții 09:40 Daily
Income 10:00
Previziunile zilei 11:00

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

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

şi fapte 15:00 Newsroom 18:00
Realitatea de la fix 18:30 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

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

Executorul 09:05 Bagaje la licitaţie
09:30 Cum se fabrică diverse
lucruri? 10:00 Goana după aur
11:00 Regii licitaţiilor 11:30
Comoara din garaj 12:00 Tranzacţii
cu maşini 12:30 Tranzacţii cu
maşini 13:00 Căutătorul de maşini
clasice 13:30 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
18:30 Comoara din garaj 19:00
Cum se fabrică diverse lucruri?
19:30 Cum se fabrică ? 20:00
Momente de coșmar 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 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Sunteţi indispus şi ni-

meni nu vă poate intra în voie.
Familia nu este de acord să re-
nunţaţi la o excursie.  
TAUR (21.04 - 21.05)

Dacă nu vă odihniţi mai
mult, s-ar putea să aveţi probleme
cu sănătatea. Vă sfătuim să fiţi
calm şi prudent, ca să evitaţi un
scandal. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Aveţi tendinţa să vă su-
praestimaţi puterile. Nu fiţi încă-
păţânat şi nu forţaţi lucrurile!
Dacă nu vă temperaţi orgoliul,
riscaţi să vă certaţi cu prietenii şi
cu familia. 
RAC (22.06 - 22.07)

Primiţi o sumă mare şi
vă faceţi planuri îndrăzneţe. Ar fi
bine să vă sfătuiţi cu partenerul
de viaţă. Astăzi vă completaţi
foarte bine. 
LEU (23.07 - 22.08)

Este posibil să fiţi apatic
şi să nu vă puteţi concentra. Vă
sfătuim să nu vă asumaţi nici un
risc în afaceri. Dacă aveţi ocazia
să mergeţi într-o vizită, nu staţi
pe gânduri! 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Starea de confuzie vă
poate afecta relaţiile pe plan so-
cial şi situaţia financiară. Vă sfă-
tuim să nu vă implicaţi în afaceri,
chiar dacă vi se pare că puteţi da
lovitura. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Un bărbat mai în vârstă
vă propune să vă asociaţi într-o
afacere. Vă sfătuim să nu hotărâţi
nimic fără să vă consultaţi cu par-
tenerul de viaţă. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Vă recomandăm să evi-
taţi întâlnirile de afaceri şi cu
prietenii. Riscaţi fie să pierdeţi
bani, fie să vă certaţi cu un prie-
ten bun. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Sunteţi cu capul în nori.
Vă recomandăm să amânaţi întâl-
nirile de afaceri. Chiar dacă nu
aveţi chef de vorbă, vă sfătuim să
nu refuzaţi comunicarea cu cei
din jur. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vă treziţi cu moralul la
pământ şi aveţi dificultăţi de con-
centrare. Este recomandabil să nu
începeţi activităţi pe care nu sun-
teţi sigur că le puteţi finaliza. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

În prima parte a zilei
sunteţi puţin aerian şi comunicaţi
mai greu. Intuiţia nu vă ajută prea
mult, aşa că vă sfătuim să accep-
taţi ajutorul prietenilor şi al fami-
liei. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Vă merge foarte bine pe
plan sentimental. Este posibil
chiar să faceţi o declaraţie de dra-
goste. Nu vă implicaţi în afaceri!
Şansele de reuşită sunt reduse.

HOROSCOP

Ora 20.30 - Hansel şi Gretel: 
Vânătorii de vrăjitoare

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.

celebrii, deja, specu-
lanţi care se aprovizionează de
pe spatele bieţilor ţărani ne-
voiţi să îşi vândă marfa la ju-
mătate de preţ îşi extind
afacerile. Dacă până nu de
mult, samsarii căutau, în spe-
cial, produse agricole, mai
nou aceştia umblă să achizi-
ţioneze şi porci, viţei sau miei.
cum cererea pieţei este destul
de mare, speculanţii colindă
satele cât e ziua de lungă în
căutarea unor săteni disperaţi,
care ajung să îşi vândă dobi-
toacele din curte pe mărunţiş,

cu mult sub preţul real al pie-
ţei. câştigul şmecherilor este
cu atât mai mare cu cât dacă
nu reuşesc să îşi vândă anima-
lele către persoane fizice,
există întotdeauna unele aba-
toare dispuse să sacrifice pe
sub mână animalele, în timp
ce comercializarea produselor
rezultate nu este nici pe de-
parte chiar atât de greu de rea-
lizat. una peste alta, după ce
că au reuşit să paraziteze în-
treaga agricultură, speculanţii
s-au orientat acum şi spre zoo-
tehnie. Oare ce mai urmează?

La vremuri noi, apucături
vechi

Minor arestat preventiv
pentru tentativă de omor
8 un minor care şi-a lovit unchiul cu toporul în cap a fost
arestat pentru 30 de zile

Specialiştii din cadrul In-
spectoratului Judeţean de
Poliţie (IJP) Satu Mare au

fost sesizaţi în data de 17 ian-
uarie 2016, ora 14.00, prin
S.n.a.u. 112, despre faptul că
în faţa magazinului mixt din  lo-
calitatea Vama,  judeţul Satu
Mare, un bărbat a fost lovit cu
un topor în cap de către un tânăr
necunoscut.  

Deplasându-se la faţa
locului, poliţiştii au stabilit că, pe
fondul consumului de băuturi al-
coolice, un minor de 15 ani din
Vama a avut un conflict spontan
cu un unchi de-al său. Sub
influenţa acestui conflict, mi-
norul s-a înarmat cu un topor, a
ieşit în stradă şi ajuns în faţa mag-
azinului mai sus amintit, unde se
afla persoana vătămată şi fără să
aibă vreo discuţie în prealabil cu
aceasta, i-a aplicat  o lovitură cu
toporul în zona capului.

Victima a fost
identificată ca fiind Alexandru D.,

de 43 de ani, din  Vama, şi a fost
transportată  la Spitalul Judeţean
de urgenţă “Dr. constantin
Opriş” Baia mare, unde a rămas
internată. În cursul zilei de
10.02.2016, procurorul din
cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Satu mare a prezentat
minorul în faţa instanţei cu prop-

unere de arestare preventivă, iar
judecătorul de drepturi şi libertăţi
din cadrul Tribunalului Satu
mare a emis pe numele acestuia
mandat de arestare preventivă
pentru o perioadă de 30 de zile,
urmand ca cercetările să continue
sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de tentativă la omor.

bogdan tulbuRe

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 0%  şanse de precipitaţii

maxima: 9°c         minima: 2°c

Vânt Se între 15 şi 25 km/h
a

a

a

EURO 4,4826

USD 3,9630

100 Forinţi 1,4399

Vând teren, intravilan, 
str. Mesteacănului - Satu Mare

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

contact: 0743.487.204

Doi bărbaţi din Sanislău,
bănuiţi că ar fi tăiat fără drept sal-
câmi de pe proprietatea unui consă-
tean, dar cu acordul acestuia, sunt
cercetaţi de poliţişti sub aspectul
comiterii de infracţiuni silvice. Po-
liţiştii Secţiei rurale Petreşti s-au se-
sizat despre faptul că pe păşunea
comunei Sanislău se află un tractor
cu două remorci încărcate cu mate-
rial lemnos. La faţa locului au fost
identificaţi iosif P. de 43 de ani şi
Nicolae P. de 25 de ani, ambii din
Sanislău, care nu deţineau acte de
provenienţă pe materialul lemnos

încărcat. continuând cercetările, s-
a stabilit că arborii de esenţă salcâm
au fost tăiaţi de pe o proprietate care
nu este dată în pază, conform legii,
unui ocol silvic şi a cărui deţinător
si-a dat acordul ca cei doi să taie ar-
bori din proprietatea lui. materialul
lemnos în cantitate de 12,97 metri
cubi a fost ridicat în vederea confis-
cării, iar în cauză se efectuează cer-
cetări sub aspectul săvârşirii de către
proprietar a infracțiunii de instigare
la tăiere fără drept de arbori,  iar față
de iosif P. pentru tăiere fără drept
de arbori. (R.M)

Tăiere fără drept de arbori

miercuri, în jurul orelor
23.00, poliţiştii din cadrul Secţiei
rurale Beltiug au fost solicitaţi prin
S.N.A.u. 112 să intervină pe raza lo-
calităţii Solduba, judeţul Satu mare,
unde o persoană reclama faptul că ar
fi fost agresată. Din cercetările efec-
tuate la faţa locului a rezultat faptul
că pe fondul unui conflict spontan,
Daniel S., de 23 de ani, din localitate,
l-ar filovit cu pumnii şi picioarele pe
un consătean de 38 de ani, provo-
cându-i leziuni care au necesitat
transportarea victimei la spital pen-
tru acordarea de îngrijiri medicale.
Agresorului i-a fost întocmit dosar
penal în care se efectuează cercetări
sub aspectul săvârşirii infracţiunii de
lovire sau alte violenţe.

Bărbat luat la
pumni şi picioare
de un tânăr

cruzime. Bărbatul a fost atacat cu violenţă ieşită din comun
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