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Minunea 
Învierii 

Mântuitorului
să dăinuie în 

inimile voastre, să vă lumineze viața
și să vă aducă renașterea credinței, speranței,

bucuriei cu bunătate și căldură în suflete! 
Hristos a Înviat!

Ștef Mihai Adrian
Președinte Consiliul Județean Satu Mare

Govor Mircea Vasile                            Riedl Rudolf
Vicepreședinte  Vicepreședinte

Crasnai Mihaela Elena Ana
Secretarul Județului

Lumina Sfântă să vă pătrundă în suflet bucurându-vă
de minunea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos!
Sunt zilele în care ne reamintim să fim mai buni, mai
plini de dragoste,  și cu inima mai deschisă.

Pace, gând împlinit și un Paște Fericit!
Primar,

Dr. Coica Costel Dorel
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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, 29 aprilie 2016
ziua 120 a anului

oare mă contrazic? Foarte
bine, mă contrazic. Sunt vast,
cuprind mulţimi. 

(Walt Whitman)

Soarele răsare la 6 şi 14 minute,
apune la 20 şi 38 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf.
Cuv. Memnon Mărt. (Sf. şi Marea
Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia
Prohodului Domnului) (Zi
aliturgică) (Post negru)
Romano – catolic - SF. Ecaterina
din Siena, fc. înv., patroană a Europei
Greco – catolic - Sf. 9 m. din Cizic;
Sf. cuv. Memnon Taumaturgul; [Sf.
Ecaterina de Siena – patroana Eu-
ropei]. Prohodul Domnului. Post și
ajun.

2011 - Căsătoria Prințului
William, Duce de Cambridge,
cu Kate Middleton.

OPINIE DE GAZETAR

TEODOR CURPAş

Înalt Prea Sfinţitul Ius-
tinian şi-a dăruit mai mult de 75
de ani Bisericii, Lui Dumnezeu şi
credincioşilor. Viaţa aceasta, de
fapt, nu se măsoară în ani. Poate
în „Golgote”, în rugăciune, mi-
sionarism şi duhovnicie. 

Din cele 191 de caiete,
fiecare de 340 de pagini, la finele
lui 2015, prin grija unui inimos
jurnalist băimărean, s-au scos cai-
etele 186 şi 187 la tipografie, cai-
ete îngrijite, de mare ţinută,
demne de titlul „Reflecţii din ca-
ietele arhiepiscopului Iustinian”. 

Am avut fericirea să fiu
în preajma IPS Iustinian de câteva
ori, chiar şi realizând emisiuni ce
nu se pot uita la „Glasul Bisericii”.
omul Iustinian îţi lasă impresia,
prin ţinută, înfăţişare, mimică, ges-
turi şi privire, că vine de departe,
din punctul care poate fi definit
dintotdeauna, adică de atunci
când a început timpul. Privirea-i te
pătrunde, în momentul în care
prin Cuvânt îşi derulează toată iu-
birea faţă de Dumnezeu, de
biserică şi de credincioşi! Şi-a
aşezat chipul în om ca oglindă a
substituirii sale în fiecare persoană
cu care intră în dialog. Îşi aduce
aminte de clipele importante ale
trăirilor şi prin însufleţirea pe care
şi-o reverberează în perspectiva
eternităţii se tot naşte în frumuseţe
intelectual-morală, în cea de
ataşament faţă de neam. 

Prin cele 143 de pagini
tipărite, devine alesul care ne
aşează altfel viaţa, devine
„Chematul” care lasă în noi
liniştea, împăcarea, speranţa,
dorul. Doar IPS Iustinian are
putinţa si voirea să ia asupra Sa tot
ce este slab în fiinţa noastră
(disperări, scăderi, deznădejde). 
Într-o scurtă prefaţă IPS spune:
„Toate cuvintele scrise în aceste
caiete sunt sfinte mărturisiri pe
care le-am făcut în faţa lui Dum-
nezeu.”

Ce frumoase rugăciuni
de iertare, cu umilinţă, cu
dragoste şi credinţă! Un capitol
atrage atenţia şi prin titlu
„Duhovnicul”, cu adevărate sfaturi
ce pot fi oferite celor ce le cer,
morale, familiale şi personale sau
simplu pentru o binecuvântare.
Momentul împărtăşirii este expli-
cat cu largheţe, atunci când
creştinul, pocăit, dezlegat, iertat
de păcate se apropie cu frică de
Dumnezeu, cu credinţă şi cu
dragoste de Potir şi se
împărtăşeşte cu dumnezeiescul
Trup şi cu Sângele lui Iisus Hris-
tos (aşa cum a poruncit Acesta la
Cina cea de Taină). 

oricum, IPS Iustinian
spune: „Mi-a ajutat Prea Bunul
Dumnezeu şi am scris câteva cărţi
care şi după ce voi pleca vor
rămâne să vorbească Cuvântul lui
Dumnezeu, să vorbească oame-
nilor despre Dumnezeu, despre
Iisus Hristos, despre Maica Dom-
nului şi despre toate lucrurile
dumnezeieşti. Acestea sunt bucu-
ria mea.”

Cât de actual este capi-
tolul „Creşteţi şi vă înmulţiţi şi
stăpâniţi pământul!”, acum când
Biserica ortodoxă prin
semnăturile strânse doreşte să dea
curs adevăratei căsătorii, între
bărbat şi femeie! Ce forţă este bis-
erica neamului! Când eşti aproape

de IPS Iustinian, chiar şi când îl
urmăreşti pe micul ecran, aştepţi
să-ţi depăşeşti sfiala şi să-ţi
împărtăşeşti opiniile şi senti-
mentele. Pot spune că-l cunosc
destul de bine şi mă
impresionează prin tot ce face,
fiind nevoie de-o anumită tăcere,
ca sufletele să se transforme în
stele. 

Astfel de nelinişti îl fac
pe IPS Iustinian să se însoţească în
demersurile însănătoşirii sufletu-
lui de neam şi ţară cu oamenii care
clocotesc de sinceritatea angajării
în împliniri până la jertfă. M-a
rugat să-i adresez întrebări, dar
reţinerea... o înţelegeţi! Este un iu-
bitor de limbă română şi-i e teamă
ca nu cumva harta limbii române
să devină mai mică decât cea a
ţării! Dumnezeu ni l-a dat într-o
contemporanietate atât de lipsită
de esenţă şi mesaj românesc,
naţional. Îl simt, aşa ca pe o bine-
facere, cum fusese dată de Creator
lui Iona în pustie. 

Ştiu că, acum, în prag de
Mare Sărbătoare a Învierii Dom-
nului Iisus Hristos, IPS Iustinian
se roagă pentru toţi! Ca răspuns
este urarea noastră de sănătate, de
multă lumină pe care s-o împartă
tuturor credincioşilor! 

Îi dorim, din suflet,
Sărbători fericite! 

Hristos a Înviat!

În prag de „Înviere”, un gând bun pentru IPS Iustinian! 

recoMANDărI  NorD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

PUTEREA EXEMPLULUI
''Puterea Exemplului'' este o emi-
siune despre activitatea primar-
ilor autohtoni care, prin munca
lor, indiferent de zona  judeţului,
aduc o contribuţie consistentă la
bugetul local, cât şi la cel
naţional. Urmăriţi “Puterea Ex-
emplului”, difuzată de Nord Vest
TV astăzi, de la ora 18.10.

INCURSIUNE 
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MIRACoLELE ÎNVIERII
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LUI IISUS HRISToS FIUL
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Nord Vest TV, caritate și respect 
pentru vârstnici
8 Peste 200 de pachete oferite la ediția  a VII-a a  evenimentului ”Coșul de Paște”

Din respect  față de toți
telespectatorii vâr-
stnici  care urmăresc

emisiunea ”Ora adevărului”,
conducerea  Nord Vest TV a
pregătit 200 de pachete, sem-
nificative, pentru masa de
Paște a acestora.

Dăruirea coșurilor a
avut loc ieri după-amiază, la
restaurantul Veneția. Patronul
restaurantului, Vasile Lup, a
fost și cel care a dorit să le ofere
bătrânilor pachetele și să le
spună câteva vorbe de bine. 

Deschiderea a fost fă-
cută de primarul Dorel Coica,
acesta s-a bucurat enorm de
faptul că a avut ocazia să stea
față în față cu bătrânii și să le
dorească sărbători cât mai fru-
moase. După cuvântul de des-
chidere al primarului,
îndrăgitul interpret de muzică
populară Petrică Mureșan a
fost invitat să ia cuvântul.
Acesta a desfășurat un moment
artistic, de care pensionarii s-
au bucurat enorm cântând îm-
preună cu el. 

După momentul des-
chiderii, Vasile Lup, patronul
restaurantului Veneția, a fost
invitat alături de Victor Con-
stantinovici, realizatorul emi-
siunii ”Ora adevărului”, pentru
a împărți fiecărui pensionar
pachetele cuvenite. 200 de
pensionari au venit, rând pe
rând, pentru a-și ridica pache-
tele. Majoritatea, cu lacrimi în

ochi, au mulțumit și au mărtu-
risit faptul că acest pachet este
un gest semnificativ pentru
masa lor de Paște. 

Au fost momente
emoționante, atât pentru pen-
sionari, cât și pentru organiza-
tori și gazde. Prin lacrimile de
bucurie, zâmbetele și
recunoștința bătrânilor, televi-
ziunea Nord Vest TV a primit,
astfel, mai mult decât a oferit.
Ediția ”Coșul de Paște” a ajuns,
cu mult succes și bucurie, la a

VII-a ediţie. Nord Vest TV se
bucură de faptul că, de 7 ani,
reușește să aducă bucurie în su-
fletele vârstnicilor. 

Acest eveniment nu ar
fi fost posibil dacă, în ajutorul
televiziunii Nord Vest TV, nu
venea Primăria municipiului
Satu Mare - primarul Dorel
Coica, Sam Mills, Casa
Județeană de Pensii - Eugenia
Sabou, Sindicatul DSV, Res-
taurantul Veneția - Vasile Lup
și Gazeta de Nord-Vest.

IOANA SIMION

La Cabinet  Dr.Coica  în data de 07.05.2016  va
consulta 

Col. Dr. Scridon  Gheorghe 
Medic  Primar  Cardiologie  şi  Boli Interne 

Programări  la tel: 0732.116.827
______________________________________
La cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

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

Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 

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

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

Programări: 0732.11.68.23
______________________________________
La  cabinet Dr. Coica , va consulta

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat 

Nutriţie şi Boli Metabolice
-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, suprapondere,
subpondere, meniu personalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , diabet ges-
taţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipidemii, hiperu-
ricemii/guta

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

Dr.Bagi  Erzsebet 
Medic specialist  Pediatru 

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

Dr.Langhaus Eugen 
Medic Pediatru

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

Dr. Bontya Adriana
Medic Specialist Radiolog 

Programări la telefon: 0742.20.09.92
______________________________________
La cabinet  Dr. Coica va consulta 

Psiholog  Logoped REBIC RALUCA
Programari : tel.0745.85.93.77
______________________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Marti  de la ora
16:00-18:00, va consulta

Dr. Aniţaș Răzvan 
Medic Specialist Ortopedie Traumatologie 

-Consultaţie   -50 Ron (Patologie articulara in spe-
cial genunchi, sold, umar)
-Pansamente  -20 Ron
-Infiltratii      -30 Ron
Programări la tel: 0261/766.390, 0261/779.999
______________________________________

La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de Marti,  de la
ora 15:00, va consulta

Dr. Feciche Daniela 
Medic Specialist Neurologie

Programări telefon:  0745526346
______________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand nr.
15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI, va consulta

Dr.  Micu Bogdan Vasile
Medic Primar Chirurgie Generală

Programări telefon:0731.349.300
______________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand nr.
15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI , va consulta

Dr.  Rad Marcel Alexandru
Medic Specialist Urologie

Programări telefon:0731.349.300
______________________________________
La  cabinet Dr. Coica , va consulta

Dr.  Micu Bogdan Vasile
Medic Primar Chirurgie Generală

Programări telefon: 0261/766390
______________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand nr.
15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI, va consulta

Dr.  RUSU CRISTIAN
Medic Primar Urologie

Programări telefon: 0731.349.300
______________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Scandal monstru în ședința
Consiliului Local
8După dispute foarte aprinse cu primarul Dorel Coica, toţi consilierii UDMR
au părăsit sala de ședințe

Scandal monstru în ședința
Consiliului Local Satu Mare
de ieri. Primarul Dorel Coica

i-a acuzat pe consilierii UDMR că
votează etnic și că ar face jocurile
cultelor reformat și romano-cato-
lic, iar consilierii UDMR au pără-
sit sala. Consilierul PNL Adrian
Albu a cedat nervos, fiind și el la un
pas să iasă din ședință.

Prima polemică 
pe tema Teatrului

Prima polemică a luat
naștere după ce consilierii UDMR  l-
au acuzat pe primarul Coica de faptul
că nu și-a îndeplinit decât 12% din
ceea ce a promis în 2012. Apoi, con-
silierii UDMR au respins două
puncte dintr-un proiect de hotărâre.
Mai exact, primul punct se referea la
alocarea sumei de 150.000 lei pentru
un festival – care ar fi coincis cu inau-
gurarea noii clădiri a Teatrului de
Nord – respectiv despre alocarea unei
sume de 45.000 de lei către Biserica
Greco-Catolică. Consilierii UDMR
au atras atenția că pentru noua clădire
a Teatrului de Nord nu există aviz ISU.

Dorel Coica arată 
înspre culte

Primarul Dorel Coica

le-a propus – în mod ironic – să
inaugureze noua clădire de Zi-
lele Partium în luna august, res-
pectiv că acel aviz ISU se va
obține în timp. Referitor la refu-
zul de a aloca banii către cultul
greco-catolic, edilul șef le-a spus
consilierilor UDMR că Primăria
plătește lunar 113.000 de lei
către Episcopia Romano-Cato-
lică și Episcopia Reformată sub

formă de chirii pentru niște clă-
diri retrocedate în care
funcționează instituții de
învățământ.

UDMR a ieșit, PNL
la un pas să plece

Punctul culminant l-a
reprezentat din nou proiectele
privind alocarea unor spații

aparținând Episcopiei Romano-
Catolice și Episcopiei Refor-
mate în favoarea Liceului
Ortodox și Liceului de Arte.
Pentru că UDMR nu a aprobat
proiectul, primarul Dorel Coica
a sărit din nou la atac, consilierii
UDMR părăsind sala. Nemaifi-
ind cvorumul necesar pentru ur-
mătoarele proiecte, ședința s-a
suspendat!

CIPRIAN BÂTEA

SCANDAL. Păcate  în joia mare

În cadrul şedinţei ordi-
nare de ieri a Consiliului Judeţean,
cel mai aprins subiect a fost cel al
trecerii administratorului public,
Nicolae Bura, de la PSD la ALDE.
Consilierul judeţean PSD Vasile
Ciocan a prezentat poziţia forma-
ţiunii social-democrate, care-i cerea
preşedintelui Consiliului Judeţean,
Adrian Ştef, înlocuirea din funcţie
a lui Bura. De asemenea Ciocan a
afirmat că PSD retrage sprijinul po-
litic fostului lor coleg de partid.
Ştef a afirmat însă că această funcţie
a fost obţinută pe criterii strict de
competenţă şi nicidecum politice.

“Nu înţeleg demersurile
celor de la PSD. Funcţia de admi-

nistrator public nu este una poli-
tică, plus că e atributul
președintelui dacă folosește poziția
de administrator public sau nu, iar
eu am considerat că este nevoie de
această funcție asta şi fiindcă volu-
mul de muncă este mare. Nu este o
funcție politică deoarece s-a orga-
nizat un concurs”, a ţinut să pre-
cizeze Ştef.
În rest atmosfera şedinţei a fost una
cordială în care toate proiectele de
hotărâre au trecut în unanimitate
mai puţin cel privind aprobarea în-
chirierii prin licitaţie publică cu
strigare a două spaţii aflate în in-
cinta imobilului Spitalului Jude-
ţean 1.

PSD şi ALDE contre pentru
Nicolae Bura
8În şedinţa Consiliului Judeţean social-democraţii s-au
arătat deranjaţi de trecerea colegului lor la ALDE

Ministerul Finanțelor
Publice (MFP) organizează, luni,
2 mai, o extragere specială de Paști
a Loteriei bonurilor fiscale, la care
participă bonurile fiscale emise în
perioada 1 februarie - 16 aprilie
2016, fondul de premiere fiind de
un milion de lei, a informat, ieri,
instituția.

Potrivit sursei citate, din
această sumă vor fi acordate cel
mult 100 de premii.

Selecția câștigătorilor va
fi realizată în două etape. Prima
etapă va avea loc luni, 2 mai 2016,

și va consta în extragerea bilelor
care vor desemna luna, ziua și val-
oarea bonurilor câștigătoare. Dacă
numărul cererilor de revendicare
depășește 100, va fi organizată o a
doua extragere, pentru de-
semnarea celor 100 de câștigători.

Extragerea va fi
organizată în studioul TV al Lo-
teriei Române, începând cu ora
19,45. Extragerea este publică și va
putea fi transmisă, în direct, de
toate televiziunile interesate, prin
preluarea semnalului audio-video
de la studioul Loteriei Române.

Loteria bonurilor fiscale, 
ediţie specială de Paşte

Controale comune
Poliţie- DSVSA

Premergător Sărbători-
lor Pascale, oamenii legii, îm-
preună cu reprezentanți ai
DSVSA, DSP și OPC, au efec-
tuat o serie de controale în maga-
zinele alimentare dar și în pieţele
din județul Satu Mare. În urma
acestor verificări, poliţiştii au apli-
cat 18 sancţiuni contravenţionale,
valoarea amenzilor aplicate fiind
de peste 4.500 de lei. De aseme-
nea, au fost confiscate bunuri în
valoare de aproximativ 500 de lei,
deţinute ilegal în vederea comer-
cializării.

Pe raza municipiului
Satu Mare și în zona Negreşti-Oaş
au acţionat echipe mixte, care au
verificat respectarea legalităţii în
domeniu, iar pentru neregulile
constatate au fost aplicate cinci
sancţiuni contravenţionale în va-
loare de 2.400 de lei şi s-au confis-
cat bunuri în valoare de
aproximativ 600 de lei.

Carne ...expirată 
la Gherţa

La una din societăţile de
profil controlate, aflată pe raza co-
munei Gherţa Mică a fost identi-
ficată şi indisponibilizată
cantitatea de 31 kg de carne, care
avea termenul de valabilitate expi-
rat. Pe lângă sancţiunea contra-
venţională aplicată, ca măsură
complementară a fost dispusă şi
confiscarea mărfii.

La datorie de Paşte
În timpul Sărbătorilor

Pascale poliţiştii vor fi la datorie şi
vor desfăşura activităţi specifice în
vederea asigurării unui climat co-
respunzător de ordine şi siguranţă
publică, în special în locurile cu
manifestări religioase, atât pentru
verificarea legalităţii activităţilor
comerciale din pieţe, târguri şi
centre agroalimentare precum şi
pentru prevenirea şi combaterea
accidentelor şi a blocajelor rutiere.

Mandat de execu-
tare  pus în aplicare 

Cu ocazia unei activităţi
specifice organizate miercuri, po-
liţiştii Serviciului de Investigații
Criminale în colaborare cu lucră-
torii Postului de Poliție Cehal au
identificat un bărbat din comună,
urmărit pentru executarea unei
pedepse privative de libertate.

Astfel, a fost identificat
Gheorghe M. de 46 de ani din co-
muna Cehal, pe numele căruia Ju-
decătoria Carei a emis un mandat
de executare a unei pedepse priva-
tive de libertate. Acesta are de exe-
cutat o pedeapsă de 6 luni detenţie
pentru comiterea infracţiunii de lo-
vire sau alte violenţe. Cel în cauză îşi
va executa pedeapsa în penitenciar. 

Amenzi, amenzi,
amenzi

Poliţiştii sătmăreni au
aplicat cu ocazia activităţilor des-
făşurate ieri 114  sancţiuni contra-
venţionale în valoare de 12 985 lei,
pentru nereguli depistate pe linie
rutieră şi 41 contravenţii în va-
loare de 13 750 lei la acte norma-
tive ce reglementează menţinerea
unui climat de ordine şi siguranţă
publică. 
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DECIZIE

Zgonea, out din PSD!
8Posibile excluderi, după Paşte, şi la PSD Satu Mare

Comitetul Executiv
Național al PSD l-a ex-
clus, miercuri, pe Va-

leriu Zgonea din PSD, acesta
pierzându-și, automat, funcția
de Președinte executiv al par-
tidului, precum și cea de
Președinte al Camerei
Deputaților.

Conform unor surse din
PSD, urmează excluderea tu-
turor celor care au sărbătorit și
au anunțat decesul politic al lui
liviu Dragnea. Aceeași sursă ne-
a dezvăluit că printre cei care vor
fi excluși din PSD se află și mem-
bri ai PSD din județul Satu
Mare. 

Totodată, alături de
membrii Comitetului Executiv
Național al PSD, primarul Dorel
Coica a participat la reuniunea
care a avut loc cu privire la  ex-
cluderea  preşedintelui executiv,
Valeriu Zgonea, din partid.

”Am avut o vizită la
București, la Ministerul
Dezvoltării, dar și la alte minis-
tere, pentru a vedea stadiul în
care se află mai multe proiecte
depuse. De asemenea, am partic-
ipat la Biroul Executiv al PSD,
unde s-a discutat problema dom-
nului președinte al Camerei
Deputaților. Am aflat și eu unele
lucruri pe care nu le știam despre
dânsul, despre activitatea lui și
despre modul în care își tratează
colegii din PSD și din alianță. Au
existat multe reproșuri legate de

blocarea unor legi care erau
esențiale pentru populație. Neex-
agerând, pot să spun că domnul
Valeriu Zgonea a făcut un joc
dublu, un joc alături de adversarii
politici”, a declarat Dorel Coica.

Primarul a subliniat
faptul că, în momentul votului,
a ridicat mâna fără remușcări
deoarece decizia a fost una
corectă și bună.

”S-a supus la vot exclud-
erea acestuia din partid, și s-a

făcut pe bună dreptate.
Motivațiile au fost multiple. Și eu
am fost printre cei care au ridicat
mâna fără mustrări de conștiință
sau resentimente. Zgonea nu mai
merita să fie în PSD, nu e prima
abatere pe care o face plecând de
la disciplina din partid”, a spus
primarul Dorel Coica.

De asemenea, din mo-
tive temeinice, se crede faptul că
Zgonea era manipulat.

”S-a văzut clar în faptele

lui, dar și în discursul susținut,
că Zgonea era manipulat. Avea
prea multe date, pe care noi nu le
putem tine minte, legate de ref-
erendum. A fost extreme de clar
faptul că totul a fost pregătit. De
miercuri, Zgonea nu mai face
parte din organizația PSD,
spunând că are o înclinație de
stânga. Poate să meargă lângă
Geoană sau Vanghelie, pentru că
acolo este locul lui”, a mai
adăugat Dorel Coica.

IOANA SIMION

rEPrOŞ. Dorel Coica îl acuză pe Valeriu Zgonea  că a jucat la două capete

Serviciul de Telecomu-
nicaţii Speciale (STS) a pus la
punct un sistem de prevenire a
turismului electoral și de moni-
torizare a prezenţei la urne. În
aceste sens, serviciul a achiziţio-
nat peste 20.000 de tablete pen-
tru secţiile de votare.
Subprefectul Altfatter Tamas a
declarat că sistemul a fost testat
cu succes de către specialiștii
STS.

Serviciul de Telecomuni-
caţii Speciale va dota fiecare secţie
de votare cu câte o tabletă. un
operator care va lucra pe tabletă
va scana, cu ajutorul camerei foto
și a unei aplicaţii speciale, cartea
de identitate a fiecărui votant care
trece pragul secţiei. Așa se va ve-
rifica în timp real dacă alegătorul
este major, are drepturile electo-
rale, s-a prezentat la secţia aron-
dată domiciliului său și dacă, în
acea zi, a mai votat în altă parte.

În afară de eliminarea
votului multiplu, sistemul infor-
matic va oferi informaţii privind
prezenţa alegătorilor la urne și va

permite totodată introducerea,
verificarea și transmiterea elec-
tronică a proceselor-verbale pri-
vind consemnarea rezultatelor
votării. “Aceste utilaje, aceste in-
strumente sunt instalate. Iar până
în ziua votării vor avea loc încă

trei astfel de testări la nivelul între-
gului judeţ. Bineînţeles, după ce
avem toate secţiile de votare în
funcţiune. Premisele sunt, într-ade-
văr, pozitive”, a declarat Altfatter
Tamas. 

Ciprian Bâtea

Muzică din filme 
celebre, la Castelul
Karolyi

Vineri, 13 mai 2016, de
la ora 18.00, la Sala Teatrului
Municipal din Carei va avea loc
Concertul Extraordinar cu
muzică din filme celebre, al or-
chestrei Filarmonicii „Dinu li-
patti” din Satu Mare, sub bagheta
renumitului dirijor Shinya Ozaki
din Japonia.  În cadrul programu-
lui vor putea fi audiate fragmente
din coloana sonoră a unor filme
celebre precum: Spider Man, For-
rest Gump, Star Wars, Evita,
Mondo Cane, Moon river,
Apollo 13, Over the rainbow.
Prețul unui bilet este de 20 lei
pentru adulți, respectiv 15 lei
pentru elevi și pensionari. Biletele
se găsesc la Centrul Cultural
Carei, de luni până vineri între
orele 09.00 și 15.00. Evenimentul
este organizat de Filarmonica
„Dinu lipatti” Satu Mare, cu spri-
jinul Primăriei Satu Mare, Consi-
liului local Satu Mare, Direcției
de Cultură a Municipiului Carei
și Centrului Cultural al Munici-
piului Carei. 

Jandarmeria la 
datorie de sărbători

Pe timpul Sărbătorilor
Pascale, Jandarmeria Satu Mare se
va afla în mijlocul cetăţenilor și le
va garanta acestora un climat
optim de ordine și siguranţă.
Echipajele Jandarmeriei vor pa-
trula în zonele și arterele intens
circulate și vor fi în măsură să in-
tervină de urgenţă pentru a pre-
veni sau combate, la nevoie,
incidentele la adresa ordinii și li-
niștii publice. În atenţia jandarmi-
lor se vor afla și manifestările
organizate pe întreg cuprinsul ju-
deţului Satu Mare, dedicate sărbă-
toririi „Zilei Internaţionale a
Muncii” – 1 Mai. Zonele turistice
ale judeţului Satu Mare (Tășnad,
Beltiug, Carei, Negrești-Oaș) vor fi
monitorizate permanent. În pe-
rioada sărbătorilor de Paște, Jandar-
meria sprijină Poliţia de Frontieră,
jandarmii și poliţiștii de frontieră
patrulând pentru combaterea mi-
graţiei ilegale. luni, 2 mai, echipaje
din cadrul Detașamentului 3 Jan-
darmi Carei -Tășnad vor asigura or-
dinea publică și protecţia
participanţilor la manifestările or-
ganizate cu prilejul deschiderii se-
zonului estival la Tășnad, precum
și pe traseele turistice către staţiune.

Program special la
Evidenţa Persoanelor

Direcția de Evidență a
Persoanelor Satu Mare va avea
un program special cu publi-
cul cu ocazia Sărbătorilor Pas-
cale. Astfel, la Serviciul de
Stare Civilă, sâmbătă, 30 apri-
lie, se va lucra în intervalul
orar 09.00-14.00, iar dumi-
nică, 1 mai, va fi închis. luni,
2 mai, se lucrează între orele
09.00 și 14.00, iar marți, 3 mai
între 07.30 și 16.30. În cadrul
Serviciului de Evidență a Per-
soanelor și Ghișeul unic în zi-
lele de sâmbătă, duminică și
luni nu este program cu publi-
cul. În cursul zilei de marți,
sătmărenii se pot adresa
angajaților serviciului între
orele 07.30-16.30.

SuBPrEFECTul AlTFATTEr TAMAS:
“Sistemul de prevenire a turismului electoral este
funcţional”
8Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) a pus la punct un sistem de prevenire
a turismului electoral și de monitorizare a prezenţei la urne

Lansare de
carte  la Carei

Direcția de Cultură și
Sport a Municipiului Carei și au-
torul, profesorul Titus Doboș, au
plăcerea de a vă invita duminică,
8 mai 2016, începând cu ora
17.00 în Sala Cavalerilor a
Castelului Károlyi din Municip-
iul Carei la lansarea cărții
„Însemnări târzii de lumini și
umbre”, cel de-al treilea material
al acestuia, după ce anul trecut au
fost lansate cărțile cu titlul
„Amalgam” și „Nostalgii pozi-
tive”.

Evenimentul este real-
izat cu sprijinul Direcției de
Cultură și Sport Carei și Centru-
lui de Promovare a Turismului
Cultural „Gróf Károlyi” și se
desfășoară în cadrul Festivalului
BESTFEST 2016 - Primăvara
Culturală Careiană.   Intrarea este
liberă, în limita locurilor disponi-
bile din sală.
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Vasile Deac are  planuri mari pentru Satu Mare
8Candidatul PPU SL la primărie vrea să transforme Grădina Romei în una botanică

Vasile Deac candidatul
PPU SL la primărie  are
planuri mărețe pentru

Satu Mare. Nemulțumirile legate
de oraș nu sunt puține  însă pla-
nurile sunt multe și bine alese.

Dacă în urmă cu două
săptămâni candidatul din partea
Partidului Puterii Umaniste SL, a
promis sătmărenilor că va amenaja
o gradină zoologică acum pla-
nurile se extind. Deac a afirmat că
i-ar place ca Grădina Romei să fie
transformată în grădină botanică.

Una dintre nemulțumiri
este cea legată de persoanele care
lucrează în primărie. Își dorește ca
acolo să lucreze oameni
profesioniști, capabili și în primul
rând să fie umani.”Dacă voi fi pri-

mar, primul lucru pe care am să-l
realizez va fi cel legat de personalul
din primărie. Am să apelez și am să
cer sprijinul   sociologilor, psiho-
logilor, profesorilor universitari în
administrație publică să selectăm
un personal bine pregătit”.

O altă problemă care îl
supără este legată de piețele agroal-
imentare.”Gardienii vânează oa-
menii din piață în loc să-i lase în
pace să-și poată desfășura
munca.”a afirmat candidatul PPU
SL.

Alături de el la conferița
de presă a participat și toma Ion,
economist de profesie, care a spus
clar și răspicat că e nevoie de cel
de-al treile pod peste
Someș.Acesta a afirmat că nu se
pot face toate ,însă ce trebuie
făcut…trebuie. La finalul
conferințe., Deac a urat sarbatori
frumoase sătmarenilor.

6/ vineri, 29 aprilie 2016

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.

RALuCA joFI

Fosta unitate militară, care
era dată spre folosința Aeroportului
Satu Mare, a fost readusă la viață.
Conducerea împreună cu angajații
își vor muta birourile în clădirea,
proaspăt renovată, care deservește ae-
roportul.

Inaugurarea acesteia a avut
loc ieri, iar la eveniment au participat
președintele Consiliului Județean
Adrian Ștef, managerului public al
județului Satu Mare, nicolae Bura,
directorulAeroportului Satu Mare,
nicolae Fechete și  câțiva angajați ai

aeroportului. Spre surprinderea tu-
turor, la începutul inaugurării,
Adrian Ștef a refuzat să aibă loc
tradiționala tăiere a panglicii. 

„Este o clădire care din
1975 a deservit unitatea militară care
păzea aeroportul. La acel moment s-
a deschis și pista nouă, pista de beton
de decolare-aterizare. Am considerat
că este extrem de important să
punem în valoare această clădire și
datorită faptului că activitatea Aero-
portului Internațional Satu Mare va
crește, crescând și numărul de curse

către București și având discuții cu
operatori pentru a deschide rute
internaționale. Problema este că nu
poți să gestionezi alți operatori de
zbor cu puțini angajați pentru că tre-
buie deservite acele aeronave și,
bineînțeles, nu în ultimul rând, pasa-
gerii. Deci cum vă spuneam, această
clădire am reabilitat-o, aici va fi clă-
direa administrativă, cea mai mare
parte din personalul tESA al aero-
portului aici se va afla”, a spus Adrian
Ștef. Președintele Consiliului
Județean, Adrian Ștef,  a menționat

faptul că lucrările care se desfășoară
acum, se realizează din fondurile
Consiliului Județean.

„Mergem mai departe și
cu lucrările de la extinderea aero-
gării. Era nevoie de această mutare
deoarece nu se mai putea lucra
acolo, deoarece s-a ajuns deja cu
lucrările de reabilitare a aerogării
în zona în care erau aceste birouri.
toate aceste lucrări se realizează

din fonduri europene. noi avem
un contract care a fost semnat anul
trecut, iar în momentul de față
avem depuse documentele pentru
a faza, pentru a continua din fon-
duri europene aceste lucrări. În
momentul de față realizăm aceste
lucrări la aeroport din fondurile
Consiliului Județean”, a declarat
Adrian Ștef.

Ioana Simion

InvEStIţIE

Aeroportul Satu Mare, cu pași grăbiți spre dezvoltare
8noua clădire administrativă a fost inaugurată

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

gociere directă următoarele bunuri:
debitor SC Hendre SRL: vanzare globala / individuala: piese si accesorii pentru autovehicule
(roti, inele, lacate franare, rulmenti, bucsa, discuri ambreaj, cilindri, supape, tevi evacuare,
pinion, garnituri, nituri, suruburi, etc), calculator cu imprimanta si autofurgoneta Dacia Papuc.
Sedinte de vanzare vor avea loc in fiecare zi de vineri, ora 11:00;

SC Samatech Expert SRL - Echipamente tehnologice (cazan si masina de curatat), obiecte de
inventar (mobilier, aspirator etc), marfuri (birotica) in valoare totala de 11.682,38 lei. Me-
toda de vanzare globala. Listele complete cu bunurile si preturile lor, pot fi consultate la se-
diul 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 25.04.2016, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din
25.04.2016, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de 03.05.2016, 09.05.2016,
16.05.2016, 23.05.2016,  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 13.136,00 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 26.04.2016, ora 10:00. In situatia in care acest
bun nu se va vinde la termenul din 26.04.2016, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora
in zilele de  03.05.2016, 10.05.2016, 17.05.2016, 24.05.2016,  la acelasi pret.

SC Bowlyg SB Function SRL – imobil P + E + teren aferent situat in loc. Paulesti, str. Viore-
lelor 5B inscris in CF 100017 Paulesti, nr. Cad. 268/27b/2b –C1, pentru care este intabulat
un drept de servitute de trecere. Imobilul are o suprafata construita la sol de 127 mp, supra-
fata utila desfasurata 205 mp. Licitatia pentru vanzarea acestui imobil va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, incepand cu data de
13.04.2016, ora 11:00. In situatia in care acest bun nu se va vinde la termenul din 13.04.2016, li-
citatia va continua in acelasi loc in zilele de  20.04.2016 orele 14.00, 26.04.2016 orele 11.00,
04.05.2016 orele 11.00, la acelasi pret.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii persoane juridice vor achita un avans de 10% din va-
loarea de strigare. Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771, 0740.520.983 sau 0361.428.128.  
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Corp administrativ renovat parter si mansarda 350 mp
Proiect aprobat si autorizație de construcție pana in 26.09.2017
cu posibilitate de prelungire cu 12 luni. Proiectul prevede ex-
tindere restaurant existent spatii de cazare P, P+1, corp admi-
nistrativ construit P+M si restaurant D+P+1.

Complex Hotel 
& Restaurant

Suprafața
3793 mp

teren 
curtea pavatăSatu Mare str. Lucian Blaga 330 B

225 000 € 

Negociabil

0743.487.204

CAZARE HOTEL 29 camere cu chicineta 

COMPLEX TURISTIC MARLIV 
TĂŞNAD, judeţ SATU MARE 

Str. Ştefan cel Mare, 105 

piscina cu apa sarata incalzita si acoperita, piscina exterioara
cu apa dulce, sauna, jacuzzi, posibilitate de grill, terasa.

parcare gratuita.
Rezervari telefon: 0756209198

w w w . m a r l i v . r o
www.gazetanord-vest.ro

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911
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Primăvara, anotimpul Învierii, al reîntoarcerii la
viaţă, să vă aducă linişte, bucurie şi sănătate.  
Vă dorim ca Sfintele Sărbători de Paşte să le
întâmpinaţi cu mese îmbelşugate, gânduri 

senine şi fericirea de a-i avea pe cei apropiaţi
lângă dumneavoastră. 

Hristos a înviat!
Primăria şi Consiliul Local Ardud

Primar Ovidiu Duma 

Cu prilejul Luminatului Praznic al Învierii 
Domnului, le dorim tuturor locuitorilor 
oraşului multă fericire şi binecuvântare. 

De sfintele sărbători pascale vă dorim bucurie
creştinească reală, la mese îmbelşugate, 

cu cei dragi! 

Paşte fericit!
Primăria şi Consiliul Local Livada

Primar Piricsi Arthur

Fie ca Lumina Divină a Sfintelor Paşte să vă
aducă tot ceea ce poate fi mai bun pe lume,

Bunul Isus prin jertfa Lui să vă fie alături toată
viaţa, mereu viu în sufletul fiecăruia şi astfel

vom trăi veşnic! 
Paşte fericit!

Primăria şi Consiliul Local Craidorolţ 
primar Daniel Bela Balogh Fie ca Sfintele Sărbători 

de Paşte 
să reverse în sufletul tuturor
Lumina Învierii Domnului
nostru Iisus Hristos şi harul
păcii divine. Să aveţi parte 

de multă sănătate, fericire şi
linişte. 

Hristos a înviat!
Primăria şi Consiliul

Local Turţ
Primar Ioan Ciupac 

Lumina bucuriei, speranţa visului împlinit şi Vestea Mare 
a Învierii să se pogoare în sufletul şi casele tuturor. 

Sărbători Fericite, sănătate şi bucurii! 
Primăria şi Consiliul Local Valea Vinului

Primar Radu Cristea

Primăria şi Consiliul Local Carei
doresc tuturor locuitorilor oraşului care se pre-

gătesc de Sfintele Sărbători de Paşte să se bu-
cure de aceste zile minunate alături de cei dragi,

cu pace în suflete şi belşug pe mese.
Sărbători fericite!

Primar Kovacs Eugen

Primăria şi Consiliul Local Tăşnad
doresc tuturor celor care se pregătesc de Sfin-
tele Sărbători de Paşte să se bucure de aceste
zile minunate alături de cei dragi, cu pace în
suflete şi belşug pe mese.

Hristos a înviat!
Primar Vasile Mitraşca

Viceprimar Andrei Veron

Fie ca Lumina Divină a Sfintelor Paşte să vă aducă
tot ceea ce poate fi mai bun pe lume, Bunul Isus
prin jertfa Lui să vă fie alături toată viaţa, mereu
viu în sufletul fiecăruia şi astfel vom trăi veşnic! 

Paşte fericit!
Primăria şi Consiliul Local Moftin

Primar Gheorghe David 

Primăria şi Consiliul Local 
Negreşti-Oaş

urează tuturor locuitorilor oraşului, 
angajaţilor şi colaboratorilor, de pretutin-
deni, Sărbători Fericite, în pace şi linişte,

multă 
sănătate şi multe bucurii. 

Paşte fericit!
Primar Aurelia Fedorca
Viceprimar Ioan Cicio

Fie ca lumina Învierii Mântuitorului să vă 
inunde casa şi să vă aducă numai armonie, 

fericire şi multă iubire. 
Paşte fericit!

Primăria şi Consiliul Local  Supur
Primar Vasile Adrian Şteţ



Felicitări/ Mare publicitate Gazeta de Nord-Vest9/ Vineri, 29 aprilie 2016

A sosit clipa mult aşteptată a liniştii, împăcării,
bucuriei şi binecuvântării sufletului. 

Să lăsăm o clipă totul şi să mulţumim 
Domnului pentru tot ce ne-a dăruit. 

Hristos a înviat!
Primăria şi Consiliul Local Terebeşti

Primar Mariana Nicoleta Avorniciţi 

Un gând bun şi multe urări de fericire, 
sănătate şi prosperitate le transmitem pe această

cale tuturor locuitorilor comunei 
noastre, fiilor comunei plecaţi în lume 

şi familiilor lor care celebrează duminică
Învierea Domnului Isus Hristos.

Sărbători luminate!
Primăria şi Consiliul Local Crucişor

Primar Florinel Andreica

Sărbătoarea Sfântă a Învierii Domnului să reverse
asupra voastră sănătate, belşug 

şi bucurii, iar Lumina din Noaptea Sfântă să vă ridice
sufletele spre noi trepte spirituale şi să vă însoţească

paşii pe drumul vieţii.
Hristos a înviat!

Primăria şi Consiliul Local Homoroade 
Primar Ardelean Simion 

Primăria şi Consiliul Local Beltiug
doresc tuturor locuitorilor comunei care 
se pregătesc de Sfintele Sărbători de Paşte 

să se bucure de aceste zile minunate alături 
de cei dragi, cu pace în suflete şi belşug pe

mese.
Sărbători fericite!

Primar Ioan Bartok-Gurzău Fie ca vestea cea mare a Învierii 

să aducă multă bucurie şi linişte în sufletele 

tuturor celor care aşteaptă Sfintele Sărbători 

de Paşte.

Paşte fericit!

Primăria şi Consiliul Local Socond

Primar Ioan Crasnai

Sfintele Sărbători de Paşte să vă aducă
linişte în suflet, multă bucurie, sănătate, 

fericire  şi puterea de a dărui şi 
ajuta semenii.

Hristos a înviat!
Primăria şi Consiliul Local Apa 

Primar Mihai Apan 

Hristos a Înviat! Fie ca lumina Învierii să vă umple 
sufletul de speranţă, linişte, bucurie şi iubire!

Paşte fericit!
Primăria şi Consiliul Local Vama

Primar Vasile Corodan 
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“Învierea este noul stâlp de
foc, care conduce de două mii de ani
neamul creştinesc prin pustia acestei
lumi” – Părintele Arsenie Boca

Învierea Domnului Iisus Hris-
tos din morţi este, în fiecare an, un prilej
de mare bucurie pentru toţi creştinii. Pen-
tru a întâmpina aşa cum se cuvine acest
mare praznic al creştinătăţii, fiecare
persoană se străduieşte să se pregătească
atât trupeşte, cât şi sufleteşte, având certi-
tudinea că dintre toate minunile Mântu-
itorului Iisus Hristos cea mai uimitoare
este propria Sa înviere din morţi, minune
care, în acelaşi timp, este şi incontestabila
dovadă a Dumnezeirii Sale şi a divinităţii
creştinismului. Învierea Domnului este
garanţia învierii morţilor, importanţa ei
pentru credinţa creştină fiind subliniată
magistral de către Sfântul Apostol Pavel,
Apostolul Neamurilor: “Şi dacă Hristos
n-a înviat, zadarnică este atunci
propovăduirea noastră, zadarnică şi
credinţa voastră. Iar dacă nădăjduim în
Hristos numai în viaţa aceasta, suntem
mai de plâns decât toţi oamenii. Dar
acum Hristos a înviat, fiind începătură a
învierii celor adormiţi. Că de vreme ce
printr-un om a venit moartea, tot printr-
un om şi învierea morţilor. Căci precum
în Adam toţi mor, în Hristos toţi vor
învia” (I Corinteni XV; 14-22). De
asemenea, Condacul Sfintelor Paşti ne
transmite următorul mesaj: “De Te-ai şi
pogorât în mormânt, Cela Ce eşti fără de
moarte, dar puterea iadului ai zdrobit şi ai
înviat, ca un biruior, Hristoase Dum-
nezeule, zicând femeilor mironosiţe:
Bucuraţi-vă! şi apostolilor Tăi pace
dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuţi ridi-
care”.

De acest măreţ praznic atârnă
mântuirea noastră, deoarece – prin în-
vierea Sa – Hristos ne-a adus o
nemărginită bucurie: El ne-a izbăvit de
moarte, din robia păcatului şi de osânda
iadului, redeschizând Raiul. Dacă cerul s-
a întunecat la moartea Sa pe cruce, la
slăvita Sa înviere din morţi toate s-au
umplut de lumină, atât cerul, cât şi
pământul. Lumina lui Hristos a luminat
prin înviere întreaga fire văzută şi
nevăzută, creată de Dumnezeu. Lumina
strălucitoare a Învierii Domnului învăluie
sufletele tuturor creştinilor, transfig-
urându-le, curăţindu-le, înnobilându-le,
înălţându-le spre tronul Celui Preaînalt,
“atrăgându-le Acasă”, după exprimarea
părintelui Arsenie. 

La miezul nopţii, credincioşii
se adună la sfânta biserică pentru Slujba
Învierii. Fiecare persoană are în mână câte
o lumânare pe care o aprinde de la
lumânarea preotului la auzul cuvintelor:
“Veniţi de luaţi lumină!”, ducând-o apoi
acasă. Credincioşii mai evlavioşi se
străduiesc să-şi ţină lumânarea aprinsă in-
clusiv pe drum, până când ajung în casă.
Înconjurând biserica de trei ori în frunte

cu preotul, din toate piepturile răsună
imnul bucuriei: “Hristos a înviat din
morţi cu moartea pe moarte călcând şi
celor din morminte viaţă dăruindu-le!”
Când la strană se cântă “unii pe alţii să ne
îmbrăţişăm”, cei de faţă se îmbrăţişează sau
îşi dau mâna. Acesta este un semn de bu-
curie, pace, iubire, lasându-se la o parte
orice supărare, existând credinţa că cei ce
se îmbrăţişează acum şi se sărută în ziua
de Paşti se întâlnesc pe cealaltă lume. Uşile
Sfântului Altar rămân deschise pentru
toată Săptămâna Luminată, semn că
Raiul e deschis, primind sufletul oricărui
creştin care moare în acest interval,
iertându-i-se toate păcatele săvârşite în
viaţa pământească. Din momentul în care
preotul a rostit pentru prima dată cuvin-
tele: “Hristos a înviat!” la Slujba Învierii şi
până la praznicul Înălţării Domnului
creştinii se salută când se întâlnesc astfel:
“Hristos a înviat!” şi “Adevărat a înviat!”
După terminarea slujbei, preotul înmoaie
busuiocul în aghiazmă şi sfinţeşte coşurile
pline de bunătăţi ale credincioşilor veniţi
la biserică să primească binecuvântare,
spunând “Hristos a înviat!”, după care le
urează tuturor sărbători fericite. 

Sfânta Liturghie, care urmează
după Slujba Învierii, reprezintă un mo-
ment solemn în cadrul căruia creştinii
dobândesc darul de a se întâlni şi de a se
uni cu Hristos Cel înviat. Bucuria tuturor
este deplină. Este vorba despre bucuria
desăvârşită: Bucuria Învierii, a unirii cu
Domnul. Este vorba despre o bucurie
izvorâtă din biruinţa vieţii asupra morţii,
despre o mulţumire sufletească a fiecărei
persoane provenită din zidirea unei
făpturi noi care receptează şi
comunică/răspândeşte Lumina-Hristos.
La fiecare Sfântă Liturghie din cursul an-
ului Îl vedem pe Iisus Hristos întrupându-
Se, propovăduind, murind pe cruce şi
înviind, Îl vedem “în mormânt cu trupul,
în iad cu sufletul, în Rai cu tâlharul şi pe
scaun împreună cu Tatăl şi cu Duhul
Sfânt”. Învierea Domnului este temelia
credinţei noastre în viaţa de după moarte
şi a convingerii noastre ferme că
“necazurile de acum nu sunt vrednice de
a fi în cumpănă cu slava noastră viitoare”
(Părintele Arsenie Boca).
Crucea/răstignirea marchează momentul
supremei iubiri, iar Învierea este minunea

prin excelenţă. Hristos a înviat pentru noi,
dându-ne posibilitatea de a trăi pentru El
şi cu El. Bucuria Învierii este cea care ne
conduce şi ne înaripează în lupta cu vicisi-
tudinile vieţii, este cea care conduce
omenirea “prin pustia acestei lumi” spre
împlinirea scopului ei: mântuirea. Sfânta
Liturghie ne face în permanenţă părtaşi
acestei bucurii, oferindu-ni-L pe Hristos.
De aceea, Părintele Arsenie Boca spune
că “doar Sfânta Liturghie mai ţine lumea”.
Această lume rezistă întrucât este
însufleţită de Hristos, Care, prin Învierea
Sa, ne-a ridicat deasupra păcatului şi ne-a
adus până în faţa uşii Raiului. Nouă ne
revine sarcina de a apăsa cu putere
mânerul uşii prin practicarea virtuţilor.
Puterea ne vine de la Dumnezeu, de la
Hristos Cel înviat. Virtutea/binele con-
stituie biletul de intrare în Rai. O singură
clipă, în care trăim la maximum în-
toarcerea, poate fi de ajuns pentru a
ajunge în Rai. Să trăim acum acea clipă.
Amânarea nu are ce căuta în viaţa noastră
spirituală. Amânarea nu este altceva decât
o piedică în calea fericirii noastre, nu este
altceva decât cea mai eficientă armă a di-
avolului. Vicleanul pune această armă
letală în mâna noastră, iar noi luptăm cu
ea îndreptându-ne spre abisul din afara lui
Dumnezeu. Iisus nu Şi-a amânat patimile,
moartea şi învierea; să nu le amânăm nici
noi. Cu Hristos parcurgem traseul de la
păcat la sfinţenie, de la suferinţă la
biruinţă, de la moarte la înviere.  

Învierea Domnului din morţi
este cel mai mare praznic al Bisericii lui
Dumnezeu, este sărbătoarea sărbătorilor,
vădind iubirea Părintelui Ceresc faţă de
întreg neamul omenesc şi îndemnându-
ne la iubire, iertare şi înţelegere. Poporul
român a ştiut dintotdeauna să acorde cin-
stea cuvenită acestui măreţ praznic
împărătesc, fiecare comunitate
strângându-se în jurul bisericii şi consti-
tuind cu toţii o familie, întemeiată pe
pace, armonie şi dragoste: “Ziua Învierii!
Să ne luminăm cu prăznuirea şi unul pe
altul să ne îmbrăţişăm. Să zicem fraţilor şi
celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate
pentru Înviere şi aşa să strigăm: Hristos a
înviat din morţi cu moartea pe moarte
călcând şi celor din morminte viaţă
dăruindu-le!” 

Preot dr. Cristian Boloş

Am ajuns în sfânta Vi-
nere Mare, ziua care rămâne, pen-
tru totdeauna, pecetluită cu sânge
sfânt și dumnezeiesc, rămâne
amintire și semn al iubirii divine.
Iubire scrisă cu sânge sfânt pe
Drumul Crucii, care duce la cal-
var, unde răutatea umană atinge
cote extreme, iar iubirea divină
culmea desăvârșirii. 

Numai iubirea l-a putut
determina pe cel crucificat să
ceară milă pentru călăii Săi. ”Pă-
rinte iartă-i că nu știu ce fac.”(Lc
23.34)

După cum numai ura, ce
culmina cu răutatea călăilor, putea
să spună: ”pe alții i-a salvat, să se

salveze și pe sine, dacă El este
Cristos. Să se coboare de pe
cruce.” (Mt 27.42-43)

Ce luptă s-a purtat pe
drumul Crucii! Între lumină și în-
tunernic, între minciună și adevăr,
răul ne-a arătat puterea nimici-
toare, binele, însă,faptul că e
veșnic și nemuritor.

Drumul Crucii este
lecția pe care trebuie s-o știe tot
creștinul, pentru că e drumul
vieții noastre. Este singurul drum
pe care Isus ne invită să-l parcur-
gem: ”Oricine vrea să vină după
Mine, să se lepede de sine, să-și ia
crucea și să-mi urmeze Mie.” (Mc
8.34)

Putem să ne întrebăm: de ce după
El și de ce numai cu crucea? Pen-
tru că după El drumul este bătăto-
rit și frica nu te domină, povara
crucii este mai ușoară: ”Luați jugul
meu, că este bun și povara Mea
este ușoară (Mt 11:29). Crucea ta
devine și crucea Lui. 

Și de ce numai cu crucea?
Pentru că fără cruce nu te
recunoaște. El se identifică cu cru-
cea, a făcut din ea instrument de
mântuire. 

Cine îmbrățișează cru-
cea, îl îmbrățișează și pe Isus, cine-
l îmbrățișează pe Isus, inevitabil,
îmbrățișează și crucea. 

Drumul Crucii îți dă

fiori, însă întărește credința și duce
la lumină, sfârșește pe calvar, sus
pe cruce, de unde se vede veșnicia.

Isus, numai după ce a
ajuns pe cruce, a putut să spună
SĂVÂRȘITU-SA, fiindcă numai

de la înălțimea crucii se vedeau
roadele jertfei sale.

Fără calvar și cruce nu
există înviere, fără drumul crucii și
vinerea mare nu există paște.

Preot Gheorghe Simion

Tată, iartă-i,că nu ştiu
ce fac! (Lc 23,24)
Isus, prins în cuie, se adresează
Tatălui ceresc. Îi vorbise lui Iuda,
îi vorbise lui Pilat, le vorbise fi-
icelor  Ierusalimului, acum, ridicat
de la pământ până pe lemnul
crucii, primele cuvinte pe care le
rosteşte, sunt adresate Tatălui:
“Tată, iartă-i, că nu ştiu ce fac”.

Citind evangheliile, un
lucru ne sare în ochi, anume
insistenţa cu care Isus îşi
prevesteşte patima şi moartea, pe
măsură ce ceasul se apropia. La
Cezarea lui Filip, în apropiere de
Capernaum, străbătând Galilea,
apropiindu-se pentru ultima dată
de Ierusalim, spune: “Fiul omului
va fi dat în mâinile păgânilor,
aceştia îl vor condamna la
moarte, îl vor batjocori, îl vor bi-
ciui, îl vor răstigni”. Vrea să-i facă
pe toţi să înţeleagă că, chiar dacă
în aparenţă e victima eve- ni-
mentelor, în realitate El domină
evenimentele, că păşeşte  spre
moarte în mod liber. Imobilizat pe
cruce, cu toată suferinţa Sa îngroz-
itoare, continuă să stăpânească
mersul lucrurilor.

Tată, iartă-i, că nu ştiu
ce fac. Nu vom fi în stare,
niciodată, să pătrundem şi să
observăm cu fidelitate măreţia şi
generozitatea acestei rugăciuni.
Când se roagă pentru El,
rugăciunea lui Isus este
condiţionată: ” De este posibil, să
se îndepărteze acest pahar de la
Mine.” Acum, când este vorba de
de cei care îl ucideau, de călăii Săi,
rugăciunea Lui  devine
imperativă: “Tată iartă-i, că nu
ştiu ce fac!”

O astfel de rugăciune de
iertare pentru duşmani, izvorâtă
din iubirea dumnezească, nu se
mai auzise până atunci. Legea Tal-
ionului, era legea după care se
ghida poporul evreu. Legea tal-
ionului, una dintre cele mai vechi
legi existente, consta în justa reci-
procitate a crimei și a pedepsei.
Această lege este deseori
simbolizată prin expresia  „Ochi
pentru ochi, dinte pentru dinte”.
Iată, Mântuitorul se roagă pentru
cei ce-L ucideau, chiar dacă mulţi
dintre aceştia, L-au acuzat pe ne-
drept  în timpul vieţii Sale
pământeşti: că e stăpânit de di-
avol, că e mâncător şi băutor de
vin, că e hulitor, că e răzvrătitor şi
că înşeală poporul. Isus s-a apărat
întotdeauna împotriva acuzelor
aduse. Acum, când răutatea
triumfă, când nu mai e nimic de
aşteptat de la oameni şi de la drep-

tatea pe care o fac ei, nu mai
rămâne decât un singur lucru,
iertarea.

Aparent, Isus e învins. În
realitate nu a fost niciodată atât de
puternic, ca în acest moment. Prin
rugăciunea Sa , Isus nu-i scuză pe
ucigaşii Săi, ci încearcă să le  aducă
o circumstanţă atenuantă. Isus, în
chinuri pe cruce fiind, uită de
propiile Sale suferinţe. Inima Sa
divină, se simte sfâşiată de milă şi
compătimire pentru nenorocirea
pe care aceşti ucigaşi şi-o aduceau
singuri, prin păcatul şi orbirea lor.

După exemplul Lui Isus,
avem datoria să luptăm  şi noi, cu
toate puterile noastre umane îm-
potriva răului care ni se face nouă
şi celor din jurul nostru. Trebuie
să o facem în numele dreptăţii, al
corec- titudinii şi al demnităţii
umane. Când răutatea altora ne
striveşte şi omeneşte vorbind, nu
mai este nimic de făcut, ne rămâne
ultima armă: iertarea, aparent
arma celor învinşi, semnul
neputinţei şi a falimentului, în re-
alitate, arma celor puternici care
duce întotdeauna la victorie: “De
veţi ierta oa- menilor greşelile, vă
va ierta şi vouă Tatăl vostru cel
ceresc” (Mt 6,14).

Iertarea, este forţa cea
mai mare a creştinismului. Poate
să producă lucruri incredibile, lu-
cruri la care nici unul dintre noi
nu ne-am aştepta.

Tată, iartă-i, că nu ştiu
ce fac! Isus a făcut această rugă-
ciune pentru duşmanii Săi, dar nu
a făcut-o .şi pentru prietenii Săi.
Aceştia nu au nici o circumstanţă
atenuantă când păcătuiesc, pentru
că ”cine n-a ştiut....va fi bătut cu
puţine lovituri, însă slujitorul
care a cunoscut voinţa stăpânului
său şi n-a lucrat după voinţa lui,
va fi bătut cu multe lovituri!” (Lc
2,47-48).

Iarăşi Isus spune: “vă
spun vouă prietenii mei, să nu vă
temeţi de cei care ucid trupul şi
după aceea nu mai pot face nimic.
Am să vă arăt, deci, de cine să vă
temeţi. Temeţi-vă de acela care,
după ce a ucis, are puterea să
arunce în Gheenă; da, vă spun,
de el să vă temeţi!” (Lc 12,4-5).
Dumnezeu ne-a iertat şi ne iartă
multe în continuare. Noi suntem
datori a face acelaşi lucru faţă de
semenii noştrii: “De nu veţi ierta
oamenilor greşelile lor, nici Tatăl
vostru cel ceresc nu vă va ierta
greşelile voastre” (Mt 6,15).

Pr. Sabău Cristian Ioan

Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe

Drumul Crucii și Vinerea Mare

Învierea Domnului



Olimpia vrea să-şi com-
pleteze parcursul bun de până acum
din play out cu  o nouă victorie
sâmbătă în faţa celor de la unirea
tărlungeni. Şapte puncte din trei
etape au scos galben-albaştrii în pri-
mele runde în condiţiile în care au
jucat împotriva echipelor conside-
rate a fi principale contracandidate
la evitarea retrogradării.

„ trebuie să câştigăm nu
doar meciul de sâmbătă ci următoa-

rele patru jocuri, două cu tărlun-
geni şi două cu reşiţa pentru a avea
şanse de salvare directă de la retro-
gradare. Se anunţă un meci greu
sâmbătă căci mereu echipa din tăr-
lungeni ne-a pus probleme. Să nu
uităm de egalurile din sezonul regu-
lat cu ei”, spune bolba. antrenorul
sătmărenilor e convins însă că dacă
vor avea aceeaşi atitudine pozitivă
ca şi cu u Cluj sau la Vâlcea atunci
jucătorii noştri nu pot rata victoria.

Va lipsi Sălăgeanu care
acuză dureri la spate, de asemenea
mai vechii accidentaţi iuhas şi Chi-
vari nu vor fi nici ei în lot.

De partea cealaltă unirea
tărlungeni şi a redus considerabil
şansele de salvare de la retrogradare
după remiza surprinzătoare de săp-
tămâna trecută, 1-1 de la reşiţa. 

partida Olimpia- unirea
se joacă sâmbătă de la ora 11 iar bi-
letul a rămas la 5 lei!
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intermediara de miercuri a adus o
nouă schimbare de lider în Liga
a 4-a de elite. Someșul Oar a în-

vins pe teren cu 5-1 pe Voința Doba
și a profitat de etapa liberă a celor de
la Dorolț și a trecut pe primul loc…
Situația s-ar putea schimba însă la
Comisia de disciplină deoarece ofi-
cialii Oarului au gafat, din nou am
zice, și au introdus pe finalul meciu-
lui cu Doba un jucător, pe alin
merce, aflat în stare de suspendare!!!
Și pe site ul aJF ului merce apare cu
patru galbene înaintea acestui joc iar
în vestiar mai mulți echipieri ai
Someșului au confirmat greșeala
conducerii!!!

Dacă Oarul va pierde la
masa verde, recolta Dorolț ar deveni
clar favorită la titlu!

nu ar fi pentru prima dată
în istoria Oarului când echipa ar
pierde un titlu pe seama gafelor de
numărare a cartonașelor. ne aducem
aminte de sezonul pierdut în fața
Victoriei Carei. Sau de meciul de
guiness book pierdut de Someșul în
martie 2014 cu Kneho urziceni.
ambele echipe au pierdut la masa
verde, Oarul pentru că a avut un
jucător în stare de suspendare iar
Kneho pentru că n-a mai avut
suficienți jucători pe teren!!!

revenind la meciul de pe
teren, Oar-Doba, prima repriză a
fost una echilibrată. nagy a deschis
scorul în minutul 11 iar apoi Orosz
a egalat în minutul 31 după un cor-
ner excelent executat de Dragoș.

În partea secundă oamenii
lui micaș au dat drumul la pase și în
mod firesc au apărut și ocaziile și
golurile. potra min 55 și nagy min
56 au liniștit lucrurile. Doba a mai
avut o bară și o ocazie clară prin
același Orosz. Doar că pe final
Voința a terminat combustibilul și
Oarul s-a distrat. 4-1 gulya min 80
și 5-1 David min 82.

Și am fi avut o victorie
clară și meritată dacă pe final alin
merce n-ar fi fost introdus pe
teren… așa că, până marți la
Comisie, Oarul e lider, apoi…

Maiorciac 
şi-a dat demisia

“greşeala de miercuri mi-
a pus capac. O să mă ocup în contin-
uare de afaceri. aşa mi se pare
normal ca după o asemenea
greşeală să ai coloană, să recunoşti
că ai greşit şi să-mi asum acest
lucru. De mine aparţinea lucrul
acesta, nu de altcineva. nu trebuie
să caut vinovaţi, eu sunt primul vi-
novat”, a declarat ieri managerul
celor de la Oar. acesta şi-a asumat

greşeala şi se pare că va ieşi definitiv
din fotbal. poate e o decizie prea
dură dacă ţinem cont că sub co-
manda lui maiorciac Oarul a de-
venit de ani buni dintr-o echipă
mică o candidată la titlu. iar
împreună cu primăria din Vetiş, sub
conducerea lui maiorciac , la Oar s-
a modernizat baza sportivă. Care
acum trebuie să recunoaştem arată
excelent.

rezultatele etapei a 20-a:
Someșul Oar – Voința Doba 5-1
Crasna moftinu mic – turul mic-
ula amânat (4 mai) Cetate ardud –

Știința beltiug 5-0 Luceafărul Dece-
bal – talna Orașu nou 8-1 unirea
tășnad – Viitorul Vetiș 9-2 Victoria
Carei – Sportul botiz 3-0 (masa
verde) recolta Dorolț a stat.

Clasament: 1. Someșul Oar 47p,
2.recolta Dorolț 45p, 3. Luceafărul
Decebal 43p, 4.unirea tășnad 36p,
5.talna Orașu nou 34p
etapa viitoare (30 aprilie): Vetiș –
Oar, Doba – Decebal, Orașu nou –
ardud, beltiug – Carei, micula –
Dorolț, moftinu mic – botiz 3-0
(masa verde), tășnad stă.

aJf Satu mare
Miercuri se joacă 
optimile Cupei 
României
La sediul aJF Satu mare a avut loc
tragerea la sorţi  a partidelor din ca-
drul optimilor Cupei româniei,
faza judeţeană. meciurile se vor
juca miercuri 4 mai de la ora 17.
energia negreşti-talna Oraşu nou
unirea păuleşti-CS Someşul Oar
Cetate 2010 ardud- Voinţa Doba
Speranța Halmeu-recolta Dorolţ
Dorolț ii-Luceafărul Decebal
platanul marna-Vulturii Santău
2013
Crasna moftinu mic-FCm Victo-
ria 2008 Carei
Stăruinţa berveni-unirea 08
tăşnad

Judoka de la CSM
pe podium la 
Cupa Molecula
La finalul săptămânii trecute a avut
loc la miercurea Ciuc ediţia 2016
a Cupei molecula la judo.
Competiţia rezervată copiilor şi ju-
niorilor a fost organizată de Sinka
Szabolcs, campion european si
mondial de judo iar la start am avut
282 de sportivi.
printre ei şi judoka de la CSm Satu
mare, antrenaţi de gergely attila.
aceştia au obţinut următoarele
rezultate:
reinegger andrás, u7, 28 kg, loc
1 – trei meciuri castigate prin
ippon
Jeromos Álmos, u8, 24 kg , loc 3 –
trei victorii 1 infrangere
Jeromos Lehel, u 11, 42 kg, loc 3,
trei victorii 1 infrangere

Barajul de promovare
în liga 1, la începutul
lunii iunie
Comitetul executiv al Federaţiei
române de Fotbal a luat miercuri
şi două decizii în privinţa echipelor
ce activează în campionatul Ligii 2.
reprezentanţii Cex au aprobat cu
majoritate, respectiv unanimitate
de voturi datele de disputare a
jocurilor de baraj pentru pro-
movarea în Liga 1, respectiv proce-
dura de organizare a acestor
partide. În plus, s-a cerut Comite-
tului de urgenţă a FrF să ia o de-
cizie în privinţa datelor de
desfăşurare a jocurilor de baraj pen-
tru menţinerea în Liga 2.
iată comunicatul frf:
“Comitetul executiv al Federaţiei
române de Fotbal din data de 27
aprilie 2016, întrunit în mod statu-
tar în conformitate cu art. 33 alin.
(2) din Statutul Federaţiei române
de Fotbal în prezenţa majorităţii
membrilor săi, domnii Kyros Vas-
saras şi Ştefan Stana absentând mo-
tivat, adoptă următoarele decizii:
- aprobă cu majoritate de voturi
datele de disputare a jocurilor de
baraj pentru promovarea în Liga 1,
după cum urmează:

• Jocurile de baraj dintre echipele
clasate pe locul 2 din fiecare serie
de Liga a 2-a, în data de 01.06.2016
(jocul tur), în data de 04.06.2016
(jocul retur).

• Jocurile de baraj dintre echipa
câştigătoare a jocului de baraj mai
sus menţionat, cu echipa de pe
locul 6 din play-out-ul Ligii 1, în
data de 08.06.2016 (jocul tur), în
data de 12.06.2016 (jocul retur).

florin mureşan

Liga a 4-a eLite

Oarul bate Doba degeaba!
8 Someşul câştigă pe teren dar pierde la masa verde, iar managerul maiorciac 
şi a anunţat demisia în urma gafei de miercuri

Karatiştii de la CS
bushido Satu mare au susţinut în
aceasta saptamana  examenul de
promovare într-un grad superior.
examenul a constat în mai multe
probe: – Kihon (şcoala de bază),
ippon-Kumite, Jyu-ippon Kumite
(tehnici aplicate cu partener), test
control (aprecierea distanţei),
Kata (lupta imaginară cu mai
mulţi adversari), procedee din
autoapărare, test de fortaş,
întrebări legate de arte marţiale.

Sportivii care au promovat exa-
menul sunt următorii:

– Smutcu amira 8 kyu

(centura galbenă), balea Daniel 7
kyu (centură portocalie), balea
Daniela 6 kyu (centură verde),
umhauser ambrus 5 kyu (centura
albastră), mihai Costea, pereni
Sasha, Fodor abel, mate Dora,
Lovasz tamas – toţi 4 kyu
(centură albastră), balogh geza şi
Kozma tibor 2 kyu (centură
maro).

antrenorul andras
balog îi felicită pe sportivii
care au trecut cu brio de acest
examen şi urează tuturor celor
care sărbătoresc duminică În-
vierea Domnului Sărbători
Fericite!

unul dintre cei mai
cunoscuţi oameni de sport din
judeţ, tudor barbul  şi-a
sărbătorit ieri  ziua de naștere.

antrenor cu rezultate
deosebite la secția de lupte greco-
romane de la CS Satu mare-
Cetate Heracle  ardud, tudor
barbul a crescut generaţii de
luptători pentru Satu mare ,
adunând în carieră sute de medalii
pentru clubul la care activează.

are din nou o generatie
deosebita cu Lenard berei,
madalin bulgar sau marius bul-
gar favoriti la medalii europene si
mondiale.

Să nu uităm şi de echipa
de fotbal de la mădăras pe care o
ţine în viaţă de ani buni şi care
face cinste oraşului ardud.

Şi de echipa din ardud
care miercuri i-a dedicat victoria
din etapa a 20-a din elite, 5-0 cu
vecinii din beltiug.

tot la capitolul realizări personale
cu siguranță că tudor barbul
poate fi amintit ca “cetățean de
onoare” al micuței localități aliza,
unde are o mică bază sportivă și
unde a reușit cu forțe proprii să
ridice și o mică biserică.

La muLŢi ani,
paiSan! Sănătate maximă şi să ţi
se îndeplinească visul de a avea un
luptător de la club la Jocurile
Olimpice…

Karate

Examen de grad trecut 
cu brio la Bushido!

La mulţi ani, Tudor Barbul!

Liga a 2- a: OLimpia Satu mare- unirea tărLungeni, Sâmbătă Ora 11

Victorie obligatorie!



SOCIETĂŢI

l DIRECŢIA GENERALĂ
REGIONALĂ A FINANŢELOR
PUBLICE CLUJ-NAPOCA prin
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ
A FINANŢELOR PUBLICE
SATU-MARE,  cu sediul în Satu-
Mare, P-ţa Romană, nr.3-5, vinde la
licitaţie publică ( a doua licitatie) în
data de 16.05.2016, ora 14, bunurile
mobile constând în: Centru de prelu-
crare pentru metale HELLER BEA
05, Typ Bea 05, Fabrik nr. M39527
bunuri proprietate a debitorului SC
VR PRO STAR SRL, CUI
23832543.Informaţii suplimentare
pot fi obţinute la sediul AJFP   Satu
Mare,  str. P-ta Romana, nr. 3-5,camera
116, telefon 0261-807059, interior
116, sau accesand pagina de internet a
ANAF, prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate
l DIRECŢIA GENERALĂ RE-
GIONALĂ A FINANŢELOR PU-
BLICE CLUJ-NAPOCA prin
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ
A FINANŢELOR PUBLICE
SATU-MARE,  cu sediul în Satu-
Mare, P-ţa Romană, nr. 3-5, vinde la li-
citaţie publică (a doua licitatie) în data
de 16.05.2016, ora 10, bunurile mo-
bile constând în: Piese si accesorii auto,
Autoutilitara N1, BB Furgon, FIAT,
tipul 188/CXD1A/PUNTO, Autou-
tilitara N1, BB Furgon, CITROEN,
Tipul, BYRHXB//JUMPY, bunuri
proprietate a debitorului SC  TOTAL
SERVICE OIL SRL , CUI
24128326.Informaţii suplimentare
pot fi obţinute la sediul AJFP   Satu
Mare,  str. P-ta Romana, nr. 3-5, ca-
mera 116, telefon 0261-807059, inte-
rior 116, sau accesand pagina de
internet a ANAF,  prin licitaţie a bu-
nurilor sechestrate
l BEJ Iva Anitas Marian Dan, re-
prezentata de executorul judecatoresc
IVA-ANITAS MARIAN DAN din
circumscriptia Curtii de Apel Oradea,
avand sediul in Satu Mare, str. Mihai

Viteazu nr. 13, ap. 2, judetul Satu
Mare, aduce la cunostinta generala ca,
in data de 10.05.2016, ora 10:00, se
vinde la licitatie publica, la sediul BEJ
Iva Anitas Marian Dan,- imobilul sit-
uat in Satu Mare, str. Petru Maior, nr.
6/A, Jud. Satu Mare inscris in CF nr.
155268 (nr. CF vechi nr. 18203 Satu
Mare),nr. crt. A1, nr. cadastral/nr.
topografic Top: 2826/1, 2827/1 Satu
Mare constand din teren intravilan si
nr. crt. A1.1 nr. cadastral/nr. topografic
CAD:C1 Top: 2827/1, constand in
casa si teren aferent, la pretul de
70.900,00 EUR conform raportului de
evaluare depus la dosar. Asa cum pre-
vad disp. Art.509 alin. (2) C.proc.civ,
„Executorul va oferi apoi spre vânzare
imobilul, prin trei strigări succesive, la
intervale de timp care să permită op-
ţiuni şi supralicitări, pornind de la pre-
ţul oferit care este mai mare decât cel
la care s-a făcut evaluarea potrivit art.
500 alin. (2) sau, în lipsa unei aseme-
nea oferte, chiar de la acest preţ…
..alin(5) În cazul în care nu este oferit
nici preţul la care imobilul a fost eva-
luat, vânzarea se va amâna la un alt ter-
men, de cel mult 60 de zile, pentru care
se va face o nouă publicaţie în condi-
ţiile art. 504 alin. (3)”. Imobilul nu este
grevat de drepturi de uzufruct, uz, abi-
tatie sau servitute, fiind notata urmari-
rea silita imobiliara cu incheierea nr.
11318/23.03.2011, la solicitarea exe-
cutorului bancar Santea Cosmin Dan,
pentru suma de 80.601,31 Lei, in fa-
voarea BC Carpatica SA. Toti cei
care pretind vreun drept asupra imobi-
lului urmarit sa-l anunte executorului
judecatoresc inainte de data stabilita
pentru vanzare, in termenele si sub
sanctiunile prevazute de lege. Cei care
vor sa cumpere imobilul, sa se prezinte
la termenul de vanzare, la locul fixat in

acest scop si pana la acel termen sa pre-
zinte oferte de cumparare, ofertantii
avand obligatia sa depuna pana la ter-
menul de vanzare, o garantie reprezen-
tand 10% din pretul de pornire al
licitatiei. Relatii la telefon :0261-
711205, sau la sediul biroului, de luni
pana vineri intre orele 08:00 si 16:00.

OFERTE DE SERVICIU 

l SC Angajeaza lucrator de semnat
SSM cu curs de 80 de ore si inginer
pentru Laborator de analize si incercari
in constructii. CV-ul se trimite la of-
fice@esrom.ro
l Angajez cioban pentru oi, bun
mulgător şi priceput. Salariu 900Lei.
Tel. 0773.380.810.
l Angajam sofer categoria B, expe-
rienta, transport intern si international
in Carei. 0745506310
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Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-
zator. Tel:0746.817.662

Întocmire documentaţii
autorizaţie de funcţionare
pentru spaţii comerciale.
Tel birou: 0361.419.497, 

inginer 0740.212.092

Bistro Hercules
angajează 
ospătară
cu experienţă.
0723.382.892

ELECTRICIAN. 
0749321475

Amadeus SRL comercializeaza prin mag-
azinul situat pe strada Ady Endre, nr.24,
materiale pentru instalatii termice, elec-
trice si feronerie la preturi de producator.
Telefon 0361417274

Societatea profesională de insolvenţă 
INSOLV EXPERT SPRL

cu sediul în Satu Mare, str. Ham Janos, nr. 17, ap. 10, înscrisă  în registrul
societăţilor profesionale al UNPIR sub nr. 0109/31.12.2006, cu CIF RO
21034359, în calitate de lichidator judiciar, numită de Tribunalul Satu
Mare, anunţă vânzarea la licitaţie publică sau  la negociere directă a urmă-
toarelor bunuri aflate în patrimoniul următoarelor societăţi comerciale de-
bitoare:

Verificare instalatii gaz:
70 lei/apartament

ISCIR  centrala: 90 lei.
ISCIR convector: 80 lei

Termogaz:
0261711585,
0361805645 

Consultanţă în
Protecţia Mediului
- Managementul deşeurilor
- Autorizaţie de mediu
- Aviz de mediu
- Raportări APM, SIM, AFM,
IPPC
- Memoriu tehnic de prezen-
tare
Tel: 0746.593.118

SC Colias proiectează,
execută instalaţii de
gaz, verificări, Iscir,
senzor, instalaţii de
apă, canal şi extinderi

conducte. 

Tel: 0261.839.720;
0743.649.410   

GP Sofa angajeaza:

facturist,  confectionere, 
sudori, lacatusi, tamplari,

tapiteri, stivuitoristi 
si numcitori necalificati.

Oferim: pachet salarial atractiv, decontarea transportului si
plata oreor suplimentare. 

Va asteptam pe str. Uzinei, nr. 6-8, telefon 0736 301 151

SC VEXANO SRL

29.04.2016

Prestez servicii ca şi bucătar pe lângă localităţile de
lângă Satu Mare si Carei la diferite evenimente: nunţi,

botezuri şi pomene. Telefon: 0742.573.863

SC ATLANTIC IMPEX SRL
angajeaza contabila cu experienta
in Carei. CV-uri se pot trimite pe
contabilitate@atlanticimpex.ro,
sau fax 0361807200. Tele-
fon:0756054103

Unitatea Administrativ Teritoriala
Municipiul Carei, in data de
24.05.2016, orele 10, organizeaza
concurs pentru ocuparea pe perioada
nedeterminata a unui post mecanic
de intretinere utilaje si a unui post de
tractorist, in cadrul Directiei Servicii
Publice Locale.
Conditiile de participare se afiseaza
la sediul si pe site-ul institutiei
www.municipiulcarei.ro. Relatii su-
plimentare se pot obtine la sediul ins-
titutiei si la nr. telefon: 0261861566.
29.04.2016
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l Angajam instalatori, salar moti-
vant. 0751.125.475

CERERI DE SERVICIU

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

MATRIMONIALE

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

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

l Duc 2 persoane in nordul Italiei
cu masina mica pe vineri 01.04.2016.
Detalii la telefon 0741.308.611
l Transport ieftin nisip, balastru, di-
verse cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Ro-
mania-Germania-Romania, la fiecare
sfarsit de saptamana. Telefon:
0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin. Te-
lefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5
tone. Telefon 0753-660219, 0763-
758923.
l Transport marfă 3 mc, următoa-
rele: balastru, pietriş, moloz, pământ
pentru grădină şi gazon, lemne pentru
foc, mutări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-625231.

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 ne-
gociabile, in orice tip de teren. Infor-
matii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti, bote-
zuri, majorate la pret corect. Bonusuri
masina de facut bule de sapun, fotogra-
fii magnetice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri,
instalare Windows XP, 7,8, setare reţea
Wi-Fi, curăţire unitate, instalare pro-
grame office etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, tele-
foane, tablete cu hărţile 2014, full Eu-
ropa, compatibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, camion. Te-
lefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, bote-
zuri la preţ corect. Bonus: maşină de
făcut bule de săpun, fotografii magne-
tice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.

l Reparaţii calculatoare, instalare
Windows, devirusare. Telefon 0743-
365114.
l Repar maşini de spălat la domici-
liul clientului. Ofer garanţie. Telefon
0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Te-
lefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de
făcut pălincă la comanda clientului, de
orice dimensiuni de la 1,5 litri până la
1000 litri chiar şi la domiciliul clientu-
lui. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, par-
chet clasic + parchet laminat cu maşină
aspirator. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto
personalizate pentru nunţi, botezuri şi
alte evenimente speciale. Editare video,
montaj video, transpunere casete VHS,
miniDV, Hi8 pe DVD. Experienţă
mare în domeniu la cele mai mici pre-
ţuri!!! Telefon 0745-210755.
l Execut lucrări de reparaţii electrice
şi electrocasnice. Telefon 0748-
311795.
l Executăm porţi, garduri, balus-
trade, copertine din fier şi din inox. Te-
lefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la do-
miciliul clientului. 0742-993505.
l Executăm toată gama de lucrări în
instalaţii sanitare şi gaze naturale la
preţuri avantajoase. Proiecte, montări
şi service microcentrale, apă, canali-
zare. Autorizaţii ISCIR + ARGN. Te-
lefon 0757-327765, 0721-290955,
0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele
importante din viaţa dumneavoastră,
vă oferim filmări şi fotografii pentru
nunţi, botezuri şi alte evenimente, cu
aparatură profesională. Avem expe-
rienţă în domeniu, la cele mai mici pre-
ţuri. Telefon: 0744-804981. 

TERENURI

l De vanzare 25 ari teren intre
Somes si dig, jumatete cu pomi fructi-
feri mari, restul pentru gradinarit. Tele-
fon 0771.223.795
l Vand teren 26 ari Satu Mare,
str.Curtuius. Tel 0744.511.030
l Schimb teren agrico cu garsoniera.
Tel 0721.022.662
l Vand terenuri in Satu Mare,
str.Victoriei 35.5 ari si 26 ari pe str.Cur-
tuius. Tel.0744.511.030
l Vand teren pentru casa, Poligonu-
lui nr.43. 0722 637.103
l Vand teren intravilan 1079 mp.,
strada Padurea Noroieni
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in Marti-
nesti, cartier Verona. Tel 0744.252.824
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT,
in Lazuri, pret 10.000 euro. Tel
0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii, front
42 m cu anexe, aproape de Satu Mare.
Pret negociabil. Tel 0755401594,
0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha) cu
documentatie si autorizatie de
constructie, mediu, pompieri, pentru
o fabrica de procesare a legumelor si
fructelor. Tel 0745855032

GARSONIERE

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

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament Micro 17, 2 ca-
mere, decomandat, parter, 47 mp, ne-
cesita renovare, imediat ocupabil.
Tel.0770.753.216, 0744.562.396
l Vand apartament 2 camere, Dru-
mul Careiului, Micro 16. Telefon
0746736188
l Vand apartament 2 camere, Micro
17, aranjat, gol, imediat ocupabil, Bel-
sugului, 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, cen-
tral, 25.000 euro. Tel 0745325900

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap. 3 camere la parter,Car-
paţi 2, utilat.Preţ negociabil, merită
văzut. Tel: 0748.380250
l Vand apartament 3 camere, et.4,
micro 15, renovat recent, 27.000 euro.
Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere in
micro 17 etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp in
casa,3 camere +buc, 2 bai plus 2 ca-
mere demisol, gradina 2 ari jumătate
zona Strandului 65.000 euro. Tel.
0742.763.592
l Vând apartament 3 camere situat
pe Drumul Careiului nr. 34 şi garso-
nieră. Telefon: 0740-477865 şi 0749-
689895.Vând apartament 2 camere 54 mp

+ 2 balcoane, etaj 4, pe drumul Ca-
reiului 154/A, preţ negociabil -
16.000 euro. Informaţii, telefon
0754-504755.

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

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

0747.614196.

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

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

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

Hale si Cladiri
Hala parter(SC Ergolemn SA), suprafata 395 mp.
toate utilităţile (apa, gaz, canalizare energie electrică,
etc.), si teren aferent 15605 mp la pretul de 300.000
euro.
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite
, sopron , etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud, Pau-
lesti
Centru de zi Sc Andandino Land Srl in suprafata
de 628,24 mp si teren aferent 1.348 mp la pretul de
130.867euro
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Teren cu constructii comerciale, de depozitare si ad-
ministrative ” situata in Satu Mare, strada Lucian
Blaga, nr.89-91, jud. Satu Mare, 405.000 Euro
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate
in localitatea botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare,
146.000 lei.

Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris Com SRL
in suprafata de 57,24 mp  util in asociatie, locali-
tatea Satu Mare, strada Baritiu nr. 127/B la pretul de
147.490 lei
Casa de locuit str. Iuliu Maniu nr 22 cu suprafata
utila de 100 mp pret, 234.000 lei.
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în
loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud.
Satu Mare. si casa de locuit si anexe demolabile –
3.400 mp la pretul de vanzare de 80.000 euro.
Casa situata in localitatea Satu Mare, str. Miron
Costin, nr. 60. Jud. Satu Mare, cota de ½, la 190.500
lei.

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal,
str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare,
2300 mp, la suma de 38.895 lei.
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 lo-
calitatea 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 lo-
calitatea Satu Mare, pe Drumul Careiului in ime-
diata apropiere de Complex Philadelphia la pretul
de 234.260 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata
de 10.600 mp la pretul de 4.460 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 42.520 lei.
Teren extravilan, (B$G) 31.350 mp in  localitatea
Martinesti, zona Drumul National DN-19F, f.n., co-
muna Odoreu, judeţul Satu Mare la 77.000 EURO. 
Teren, 4.136 mp situat în intravilanul localităţii Viile
Satu Mare, f.n., pe Dealul Oglinzilor, judeţul
Satu Mare la 11.717 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 6,390.00 lei
opel vectra 9,230.00 lei
mas frezat 74.48 lei
mas comb circ gaurit 70.56 lei
masina de frezat hammer 608.53 lei
ventilator 67.31 lei
banc aspirant2,161.78 lei
cabina vopsit 1 3,951.36 lei
cabina vopsit 2 3,001.62 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
11,280.00 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304
2,935.00 lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 
11,720.00 lei
Diverse utilaje de panificatie

SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC SOTARA SRL
AUTOTURISM OPEL  8,866.00 lei

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
AUTOTURISM RENAULT
MICROBUS FORD                   23.894,15 lei

SC SIMALEX GROUP SRL
AUTOTURISM FORD  1,000.00 lei
GENERATOR 3KW 1,000.00 lei
GENERATOR 2,2KW  1,000.00 lei
CENTRALA TERMICA  
500.00 lei
GENERATOR ELECTRIC 1,000.00 lei
MOBILIER 600.00 lei

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

Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichidatorului ju-
diciar din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, ju-
deţul Satu Mare, in fiecare vineri, SC
ERGOLEMN S.A 08:00, SC FOX COM SRL
08:30, SC WILOCOM SRL 09:00, S.C. AGRO-
MEC PĂULEŞTI S.A 10:00 a.m., SC B&G
ITALCONSTRUZIONI SRL 10:30, SC
MANITA GUINEEA SRL 11:00 AM, SC MI-
DICONS SRL 11:30 pm, SC DOMARIS COM
SRL 12:00, SC  ANDANDINO LAND  SRL ora
12:30, SC TECHNOTRADE SRL 13:00 pm,
SC BLU BELL SRL ora 13:30, SC ELEGANCE
COM SRL ora 14:00 pm, SC HORIZONT SRL
ora 14:30, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE
SRL 15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de li-
chidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie pu-
blica drepturile litigioase a S.C. AGRIPUGLIA
SOLEX S.R.L., societate în faliment, in ban-
kruptcy, en faillite, cu sediul în localitatea  Satu
Mare, str. Horea, nr. 5, ap. 3, judeţul  Satu Mare,
J30/389/2003, CUI 15431516, la pretul de
316.069 lei. Licitatia va avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar din  str. Constantin Brâncov-
eanu, nr. 3/A, judeţul Satu Mare in data de
29.04.2016 ora 9:30.

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

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bu-
cati, prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone
1 bucata prêt de pornire 4.900 euro, licitatia se orga-
nizeaza 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 scoate la licitatie imo-
bilul situat in Satu Mare, strada Rodnei, nr. 39, com-
pus din spatiu comercial + spatiu administrativ,
spatii de depozitare, teren intravilan, inscrise in CF
nr.176162 Satu Mare, 420.000 Lei. Licitatia se va
desfasura la sediul ales al lichidatorului, in Satu
Mare, str. C. Brancoveanu, nr. 3/a.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de ad-
ministrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta
in, fabrica de procesare mezeluri cu utilajele afer-
ente la suma de 427.717 euro, loc. Carei, DN 19 –
Ferma Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va avea
loc la sediul ales al administratorului judiciar, strada
C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU MARE, in fiecare
zi de joi, ora 11:00.

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA

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

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

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

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

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

Vînd casa P+E, moderna, la intrarea
in Mărtineşti, 5 minute de centrul ora-
şului, 5 camere, 3 băi, construcţie
2013, 6,25 ari teren, garaj cu etaj, zonă
barbeque, merită văzută. Preţ 94.900
euro, negociabil. Mai multe informatii
la urmatorul link:
http://olx.ro/oferta/oferta-spe-
ciala-de-craciun-
ID4hxAs.html#05d11128a2.
Telefon 0746903387, 0740041100.

Vând apartament lux, 3 camere,
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.

Transport marfă 5 tone şi mutări.
Telefon 0746-140664.



APARTAMENTE 4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa cu gradina cu pret de
20-25%, pozitie frumoasa. Tel
0261.871.558 
l Vand casa in Lazuri. Telefon
0745842620
l Vand casa in curte comuna pe
strada Iuliu Maniu, pret 38.000 euro.
Tel 0722616473
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari
central, bună si pentru constructie.
0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost
60.000 euro, negociabil. Tel
0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte co-
muna 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 negociabil negociabil
sau jumatate din proprietate 41.500
euro negociabil. Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj
Odoreu,4 camere decomandate,bu-
catarie,baie utilate,curte si gradina cu
vie si pomi fructiferi .Relatii
Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie,
baie; construcţie nouă în curte: ca-
meră, baie, bucătărie, neterminate,
garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-
685514, 0770-542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari
teren extravilan, aşezat la capătul stră-
zii Odobescu. Utilităţi la 200 m. Te-
lefon 0741-346895.

IMOBILIARE CAREI

l Vind spatiu comercial Carei, 1
Decembrie 1918, 42, TABU ABC, 60
mp (3x30 p+m). 0744632597
l Vand apartament cu doua camere,
Carei, C.A.Romane. Telefon:
0747346164
l Vand urgent 72 ari, semicentra,
Carei toate utilitatile, parcelabil.
0770.493.225
l Vand apartament 2 camere, etajul
IV, luxos. Telefon: 0745263453

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand teren agricol. Telefon
0721.022.662
l Vand casa, pozitie frumoasa, pe
baza unui motiv o vand cu 70% reduc-
ere. Informatii la telefon 0261.871.558
l Vand casa in Micula, 2 camere, bu-
catarie, hol cu anexe si gradina. Tel
0745.323.219
l Vand casa in localitatea Pomi. Te-
lefon 0756.698.714
l Vind casa Comuna Camin 174.
0361884847
l Vînd casă cu teren la Pomi 20
ari,30.000 euro
negociabil.Tel.0742.692.590  
l Vand casa in Baba Novac, nr. 110.
Informatii la 0749.931.686 
l Vand casa in Odoreu, str.Repub-
licii, nr. 201. Telefon 0752.757.412  

VÂNZĂRI AUTO

l Vind camioneta IVECO nein-
maticulat, din 2003, 7 locuri, 3500 kg,
platforma fixa, roti duble. 0744897711.
l Vind motociclete, ATV
HONDA si TRX 400. 0744897711
l Vand Dacia program rabla. Tele-
fon: 0761806355.
l Vand Vw Polo 1.4 benzina cu 2 usi
din 1997 imatriculat in stare foarte
buna.Informatii Tel: 0758.961.441 
l Vand Super Nova Clima, din
2001, 121.000 km, 0721.693.947.

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand carbune, transport la domi-
ciliu. 0744314043
l Vand centrala pe lemne 45 kw.
0752.872.776
l Vand masa extensibila cu 6 scaune
tapitate. Telefon 0361.806.719
l Vând aparate foto Nikon D 60,D
90.Tel:0755.785.175  
l Vand masina de scris ADLER,
pentru colectionari, functionala.
0748.108.881
l Vand televizor color marca ‘’Gold
Star” si covoare.Tel:0745.390.764

l Vand mobila dormitor ieftina.
0754664242
l De vanzare prese excentrice de 50,
25, 16 si 10 tone diferite motoare elec-
trice. Informatii 0773809716
l Vind moped chinezesc, instalatia
defecta. 0361885521
l Vand cazan fiert tuica.Tel :
0748.394.245 
l Vand mobilă nuc, furnir,
bibeloruri, diverse. Tel.  0770560026
l Vand masa din lemn masiv de opt
persoane pentru terasa Tel
0740.771.056 

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vand vacuta 3 saptamani.
0261874725
l Vand doua vaci, una gestanta in
Balta Blonda, nr.88. Tel 0743051312
l Vand purcei, soldani, 3 tone sfecla
furajera. Telefon: 0261820232,
0755464280.
l Vand porci vietnamezi pentru sac-
rificat, crescuti bio. Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE AGRICOLE

l Vind tractor U650, stare foarte
buna, ieftin. 0740167219,
0740897141
l Vand mori actionare tractor/elec-
tri, desfacatori porumb actionare trac-
tor/electric, amestecator
furaje.Utilajele sunt
noi;Tel:0723.506.508  
l Vand tractoare Fiat, Case, Inter-
national, coase, discuri, agricole noi,
prese balotat, semanatori, anvelope
tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import, trac-
toare International, Fiat, Case, putere
50 CP-125 CP, coase, semanatori, pre-
turi acceptabile. Tel. 0756.949.699 

ÎNCHIRIERI

l Autoturisme 0743450946
l Dau chirie, Cabinet Stomatologic,
in Negresti Oas.0745.836.214
l Inchiriez apartament 2 camere
Carpati II utilat si mobilat. Detalii la
telefon 0741.308.611
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

CUMPĂRĂRI

l Cumpar casa locuibila semicen-
tral. 0722637103
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Mobila second hand (coltare,
canapele, mobila, pat etc).
0746817662

Vând pat rabatabil pentru o per-
soană, pătuţ pentru copil mic,
cărucior pentru copil mic, căru-
cior 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:
Casă de locuit D+P+E+M, având SU =
299,88 mp și SC = 390,88 mp + teren în
suprafață totală de 300 mp, din care
suprafața construită de 170 mp, str. Toamnei,
nr. 12/C – 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  2 camere, 48 mp, Aleea Hu-
mulesti – 24.300 euro 

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str.
1 Decembrie 1918, nr. 32/B – 46.716 euro 
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in co-
muna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges
– 18.906 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 co-
muna Sapata, jud. Arges - 7.601 euro
Teren intravilan , 5.391 mp, situat în Vetiş,
F.N., jud. Satu Mare – 56.500 euro

Alte imobile:
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal
F.N., jud. Satu Mare, compusa din grajd de
animale, SU 1.400mp, constructie cu desti-
natie 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, sit-
uate în loc. Satu Mare, str. Alecu Russo, nr.
25/A – 783.440 lei + TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depoz-
itare - 540 mp, anexa la hala - 125 mp, spala-
torie auto - 80 mp, atelier - 96 mp, atelier
croitorie - 50 mp, atelier/depozit - 77 mp, so-
pron descoperit - 125 mp, platforme beto-
nate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A. Berinde,
nr. 27 – 121.385 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr.
12, ap. 2, compus din spatii comerciale, de
productie si depozitare, in suprafata utila de
512 mp + teren aferent de 772 mp dintr-un
total de 1.150 mp - 214.795 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, 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 format din centru de pre-
lucrare 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-ad-
ministrativa, avand suprafata construita de
274,27 mp + teren intravilan in suprafata de
1.293 mp., situate in loc. Carei, str. Campu-
lui, nr. 54, jud. Satu Mare - 45.010 euro 

Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr.
133– 26.058 euro
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp +
teren aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr.
8  – 36.750 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. Prin-
cipala, 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 ur-
mează 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:

Autoutilita, Marca Man, masa proprie
13.900 kg, putere motor 338kw, an fabricatie
1998, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km
– 7.400 euro + TVA

Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 2.200 euro + TVA

Merdes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 2.595 euro + TVA

Diverse:

Sistem transport cu cupa Kubat ( nou ) -
50.000 euro + TVA
Radiator ( Electric ) AEG (2.200W), 11 el-
ementi, 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 7.000 lei (1.750
lei/buc)
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 8.481 euro + TVA
Stoc de marfa format din imbracaminte (
rochii - 11 buc ) si incaltaminte ( pantofi noi
- 114 buc si second - 277 buc) proprietatea
Ripping Fleek SRL
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex
SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kine-
toterapie, diverse ) proprietatea Alex & Ca-
rina SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC,
auto ) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de ter-
mopane – masini debitat, gaurit, freze,
stoc marfa, etc )proprietatea Omnia Carei
SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru prelucarea
lemnulu ) proprietatea Mobilemn SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara + remorca
) proprietatea Remat Nord Vest SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Ne-
gresti Oas
Bunuri mobile ( mobilier ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventar ) proprietatea Esrom Tel
SA
Bunuri mobile ( 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 ) pro-
prietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii
prime producerea de tâmplărie
PVC/AI) proprietatea Panatek Investment
Group SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu
Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de ter-
mopane)proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara, marca
MAN ) proprietatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse)pro-
prietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) propri-
etatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, di-
verse ) proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cup-
tor, centrala tratare aer, aparat aer condi-
tionat, combina frigorifica,
diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, impri-
manta, scanner ) proprietatea Global Job
Experience SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri
sectionale pentru usi de gaqraj, auto ) pro-
prietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje de constructie
) - proprietatea F.L.W. Rockcon
SRL - 19.324 lei + TVA
Generator current2/06.12.2000 - 84 euro
+ tva
Centralatel. Alcatel 4200/M/06.12.2000
– 847 euro + tva
GeneratorPFAGT 1201 RETI – 100 euro
+ tva
Pompa de amestecPFTG5c ( de tencuit )
– 1.563 euro + tva
Masina de zugravitMark V – 1.733 euro +
tva
Masina pentru taiat ziduriDS TS 22LP 15
-10.608 euro + tva

Vând Citroen C3, 1.1 benzină,
an fabricaţie 2008.  0742913114.

Vand Renault Megane, an 2011,
cutie automata, diesel, tel
0758.306.644

Inchiriem in Satu Mare, Centru
Nou, in imobil nou de birouri cu
lift, 72 mp, etaj 2, pentru diverse
servicii: birouri, cabinete med-
icale, avocatura, notar, salon in-
frumusetare etc. Tel:
0743.015.808

Inchiriem spatii pentru birouri,
central, b-dul Vasile Lucaciu nr.3,
persoana de contact. 0746.203.387

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

Cumpărăm nucă. Informaţii la
telefon 0756.089.281

VÂND URGENT DOUĂ PAR-
CELE DE CÂTE 13.5 ARI,
ZONĂ FOARTE BUNĂ, ÎN
VIILE ARDUDULUI LA
ŞOSEA.
OFERTĂ AVANTAJOASĂ!
TELEFON 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.

VÂND CASĂ ZONA TITU-
LESCU. INFORMAŢII LA TE-
LEFON 0745.411779

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

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156
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07:00 – Film documentar:
„Supraveţuirea miraculoasă a
Israelului”, ep. 17
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Film documentar: „Activităţi
artistice”
09:10 – Film documentar: „Activităţi
în modelism”
09:20 – Felicitări 
09:30 – La vârsta noastră... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Incursiune în cotidian – ediţie
specială (reluare)
12:00 – Felicitări 
12:10 – Film pentru copii: „Martorul”
13:00 – Puterea Exemplului (reluare)
14:00 – La izvor de cânt şi dor (reluare)
15:00 – Felicitări 
15:10 – Teleshopping 
16:00 – Şcoala Sătmăreană
17:00 – Avocat TV 

18:00 – Felicitări 
18:10 – Puterea Exemplului
19:20 – Felicitări
19:30 – Film documentar: „Activităţi
artistice”
19:40 – Film documentar: „Activităţi
în modelism”
20:00 – Ştiri NV TV
20:35 – Felicitări 
20:45 – Incursiune în cotidian 
22:00 – Felicitări 
22:10 – Oameni şi Fapte 
23:00 – Ştiri NV TV
23:35 – Felicitări 
23:45 – Spectacol: „În memorian Paula
Raţ”
02:00 – Şcoala Sătmăreană (reluare)
03:00 – Incursiune în cotidian – ediţie
specială (reluare)
04:00 – Film pentru copii: „Martorul”
05:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal mati-
nal 07:50 Sport 08:00
Telejurnal matinal
08:45 Sport 08:50
Vorbeşte corect!

09:00 Rugăciunea din zid 10:00
Tot ce contează 11:00 Armăsarul
sălbatic - 2 episoade 12:00
Teleshopping 12:30
Transcendenţe 13:00 Dincolo de
hartă 13:30M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal 15:00 Teleshop-
ping 15:30 Oameni ca noi 16:00
Ecce Via-Aceasta este Calea 16:50
Ne vedem la TVR 18:50 Universul
credinţei 19:45 Sport 20:00Tele-
jurnal 21:10 Dragoste veșnică
22:50Pe urmele fiului 00:45
Rugăciunea din zid 01:45 Dincolo
de hartă 02:10 Sport 02:20 Tele-
jurnal 03:10 Tot ce contează

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
(R) 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
Iisus din Nazareth - partea a V-a
19:00Ştirile Pro Tv 20:30 Românii
au talent 00:30 Ultima misiune
02:00 Ce spun românii (R) 02:45
Vorbeşte lumea (R)

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 Mireasă pen-

tru fiul meu 13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00Observator 17:00Acces di-
rect19:00 Observator 20:00 Ob-
servator special 20:30 Nea Mărin
Miliardar 22:30 iUmor (R)
00:30Adevărul despre Charlie
02:15 Observator (R)

07:15 Mondenii
(R) 07:45 Îm-
blânzirea scorpiei
(R) 08:20 Focus din
inima României

(R) 09:00 Focus din inima

României (R) 09:30 Teleshopping
10:00Sănătate cu stil
10:30Şcoala.tv 11:00Teleshopping
11:30 Cireaşa de pe tort 12:30
Focus Magazin (R)
13:20Teleshopping 14:00 Focus
14:30  Teleshopping 15:00All In-
clusive (R) 15:30Mondenii 16:30
Focus 17:00 Camera de râs 18:00
Focus 19:30 Mama mea găteşte
mai bine 20:30Ion: Blestemul
pământului, blestemul iubirii
22:30Trăsniți din NATO (R)
01:00 La TV (R) 02:00Mama mea
găteşte mai bine (R) 02:45 Trădaţi
în dragoste

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15 Teo
Show (R) 10:00
Te l e s h o p p i n g

10:30Cu capul în nori 12:30 Știrile
Kanal D 13:30Te vreau lângă mine
16:00 TELESHOPPING 16:45
Teo Show 18:45 Știrea zilei 19:00
Știrile Kanal D 20:00Bahar: Viata
furata 22:30Iosif 00:30 Știrile
Kanal D (R) 01:45 Bahar: Viata
furata (R) 03:45 Te vreau lângă
mine (R)

08:30 Teleshop-
ping 08:45
Lupta rozelor
(R) 11:00

Teleshopping 11:15 In umbra tre-
cutului (R) 13:30 Teleshopping
14:00Pasiune interzisă 15:00 Dia-
mantul nopții 16:00 Spune-mi că
ești a mea 17:00 Sufletul meu
pereche 18:00 Lupta rozelor 20:00
In umbra trecutului - 2 episoade
22:00 Avenida Brasil - 2 episoade
00:00 Regina 01:30 Santa Diabla
02:15 Lupta rozelor (R) 04:00
Regina (R)

07:55 Lumea
nouă 10:10 Cu ce
ți-am greșit noi,
Doamne? 11:45

Pe platourile de filmare 12:15
Cucerește-o cu salsa 13:55 Drumul

spre regăsire 15:50 Bărbatul de 100
de ani care a sărit pe fereastră și a
dispărut 17:45 Filme și vedete
20:00Controversata Lady W
21:30 Equalizer 23:40 Fright
Night 2: New Blood 01:20
Idiocrație 02:45 Bhopal: O
rugăciune pentru ploaie 04:30
Controversata Lady W

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

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
12:00 Cupa Meseriaşilor 13:00
Fotbal UEFA Europa League
15:00 Ştiri Sport.ro 16:00 Ora
exactă în sport 17:00 Rezumate
UEFA Europa League 18:00 Ştiri
Sport.r 18:30 Ora exactă în sport
19:00Marea Ţăcăneală
19:30Marea Ţăcăneală
20:00Rezumate UEFA Europa
League 21:00 Ştiri Sport.ro 21:10
Fight Night: ''K.O. în lung şi în lat''
23:00 Nitro Circus 23:30 Nitro
Circus 00:00Ştiri Sport.ro 00:30
Regii KO-ului 01:30 Fight Night:
''K.O. în lung şi în lat''

07:00 Fotbal 07:05
Snooker 09:30 Ci-
clism 10:30 Fotbal
11:00 Snooker
12:00 Snooker

15:00 Ciclism 20:55 Ştiri
21:00Snooker 23:55Ştiri 00:00Ci-
clism 01:30Sporturi cu motor
02:00 Campionatul mondial de
turisme fia by lg 02:30 Ciclism

07:00 Știrile dimineții
08:50 Numai de bine
(R) 09:00Știrile
dimineții 09:40 Daily
Income 10:00 Previz-

iunile zilei 11:00 Editie speciala
12:00Ştiri 12:50 Filler Strabag
13:00Editie speciala 14:00 Ştiri
15:00 Editie speciala 16:00 Ştiri
16:50 Filler Strabag 17:00 Editie
speciala 18:00 Ştiri 18:45Subiectiv
21:30 Exces de putere 23:00 CaN

Romania 23:30 În Premieră (R)
00:30Ştiri 01:30Subiectiv (R) 

07:00 Dimineaţa de
ştiri la Realitatea TV
11:00 Oameni şi fapte
14:00 Casa Poporului
15:00 Newsroom
18:00 Realitatea de la

fix 18:30 Banii vorbesc 21:00 Re-
alitatea Românească 23:31 Reali-
tatea de la fix 00:00 Realitatea de la
fix 00:30Academia de evaziune 

07:40 Vânătorii de
licitaţii - Big Sis iese
din joc
08:10Războiul de-

pozitelor - Canada - Roy te-a rezol-
vat! 08:35 Executorul 09:05 Cum
se fabrică ? - Filtre de aer/Tacuri de
biliard/Sculpturi în gheaţă/Cos-
tume09:30Cum se fabrică diverse
lucruri? - Piele/Grand Canal/Fly-
boarding 10:00Goana după aur -
Bomba aurită 11:00 Bagaje la
licitaţie 11:30 Licitații contra
cronometru - Tragedie la toaletă
12:00 Tranzacţii cu maşini – Dal-
las 12:30 Tranzacţii cu maşini –
Dallas 13:00 Căutătorul de maşini
clasice - Acces permis doar pe bază
de invitaţie 13:30 Căutătorul de
maşini clasice - Ca o ghiulea 14:00
Doi frați de oțel 15:00 Maşini ner-
voase - Un nou garaj: Peripeții cu un
Chevy Shortbed din '69 16:00
Vânătorii de licitaţii - Big Sis iese
din joc 16:30 Războiul depozitelor
- Canada - Roy te-a rezolvat!
17:00Executorul 17:30 Comoara
din container - Marea Britanie –
Lewes 18:00Bagaje la licitaţie -
Monstrul banilor 18:30 Licitații
contra cronometru - Tragedie la
toaletă 19:00 Cum se fabrică diverse
lucruri? 19:30 Cum se fabrică ?
20:00 Test de supravieţuire în doi -
Aventuri în junglă 21:00 Investigații
criminale - Ziua judecății
22:00Cazuri neelucidate - Moartea
a picat din cer & Chupacabra mex-
ican 23:00Șanse de supraviețuire -
Fulgere și vânturi puternice 

BERBEC (21.03 - 20.04)
S-ar putea să aveţi

probleme la serviciu dacă nu reuşiţi să
vă concentraţi. Vă sfătuim să nu vă
amestecaţi în bârfele celor din jur,
pentru că mai târziu riscaţi să aveţi
discuţii. 
TAUR (21.04 - 21.05)

În prima parte a zilei
sunteţi confuz şi indispus. Vă
recomandăm să nu vă asumaţi riscuri,
pentru că şansele de reuşită sunt
minime. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Aveţi planuri mari, în
special în domeniul financiar, dar încă
nu reuşiţi să vedeţi semne
încurajatoare.  
RAC (22.06 - 22.07)

Sunteţi foarte sensibil şi nu
vă convine nimic. Încercaţi să depăşiţi
cât mai repede această stare, pentru că
vă poate afecta relaţiile cu ceilalţi! 
LEU (23.07 - 22.08)

Nu este o zi potrivită pen-
tru întâlniri cu prietenii sau pentru
afaceri. Sunteţi mofturos şi nu prea
aveţi chef de vorbă. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Încercaţi să nu vă asumaţi
prea multe responsabilităţi! Riscaţi să
nu vă iasă mare lucru. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

S-ar putea să fiţi confuz şi
să aveţi dificultăţi de comunicare.
Nici intuiţia nu vă ajută din cale afară,
aşa că ar fi bine să nu mergeţi la risc. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Nu este o zi favorabilă pen-
tru investiţii şi planuri de viitor. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Nu este momentul să înce-
peţi activităţi dificile, pentru că vă lip-
seşte simţul practic. Ar fi bine să nu
luaţi nici o iniţiativă la serviciu sau în
afaceri. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Sunteţi puţin confuz,
motiv pentru care s-ar putea să nu vă
faceţi înţeles prea uşor. Dacă doriţi să
cumpăraţi ceva de valoare, nu încer-
caţi să-i faceţi partenerului de viaţă o
surpriză! 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Deşi vă simţiţi în formă, s-
ar putea să descoperiţi că nu prea
aveţi spor şi că nu vă reuşeşte mai
nimic.  
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Primiţi o sumă importantă
de la o persoană mai în vârstă din fa-
milie şi începeţi să vă faceţi planuri. 

HOROSCOP

Ora 20.30 - Românii au talent

Nr.412 / 22.04.2016

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 – 63.656
lei
b) Casa de marcat - preț pornire la licitație –
51,84 lei
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 – 10.001,38 lei.
În fiecare zi lucrătoare de miercuri, la ora 11.
Garanția de participare la licitație – 10% din

valoarea de pornire. 
3) SC DORHER INVEST SRL, CUI
28333463
a) Autoturism SEAT Inca, nr.înmatriculare
SM-09-DHR, an fabr.1999 – 2.312,30 lei
b) Autoutilitară Ford Transit, nr.înmatricu-
lare SM-08-DHR, an fabr.1994 – 5.624 lei
c) Compactor Bitelli – defect – 6.703 lei
d) Mobilier – 139,65 lei
În fiecare zi lucrătoare de miercuri, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. 
4) SC ART ING CONSTRUCTION SRL,
CUI 27179570
a) Laptop Asus Intel – 900 lei

b) Motocoasă Stihl 615 HGx160E – 2370
lei
c) Mobilier birou – 12980 lei
d) Baghete triunghulare (semnalizatoare ru-
tiere) – 540 lei
e) Telefon Nokia Lumia 925 Black (ecran
spart) – 540 lei
f ) Topor – 40 lei
În fiecare zi lucrătoare de miercuri, la ora 10,
începând cu data de 27.04.2016.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. 
5) SC EDI EDIL SRL, CUI 22547883
a) Stoc marfa produse si subansamble PVC
– 4207 lei 

În fiecare zi lucrătoare de miercuri, la ora 14,
începând cu data de 27.04.2016.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu
conțin TVA, urmând ca în funcție de preved-
erile Codului Fiscal să se adauge TVA la
prețul de vânzare, pentru fiecare caz în parte,
dacă va fi cazul.
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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8 80%  şanse de precipitaţii
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Vânt N şi variabil
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EURO 4,4721

USD 3,9374

100 Forinţi 1,4401

Sfânta şi Marea Vineri
Este ziua înfricoşătoarelor Patimi

ale Mântuitorului Hristos, a
răstignirii şi îngropării Sale, pa-

timi pe care singur şi le-a luat asupra
Sa. Pentru noi şi a noastră mântuire,
Hristos Domnul a primit de bună voie
scuipările, bătăile, biciuirea, loviturile
peste faţă, ocările, luările în râs, haina
cea mohorâtă, trestia, buretele, oţetul
amestecat cu fiere, piroanele, suliţa,
cununa de spini, dar mai presus de
toate Crucea şi moartea, care toate s-
au petrecut în prima Vinere Mare din
istoria omenirii.

După ce a fost vândut de
către ucenicul Său Iuda Iscarioteanul,
Domnul Hristos a fost dus spre ne-
dreaptă judecată la Anna Arhiereul,
care apoi L-a trimis la Caiafa, unde a
fost scuipat, lovit peste faţă şi batjoco-
rit în tot felul. Tot  acolo au fost aduşi
martorii mincinoşi să depună mărtu-
rie despre afirmaţiile Sale că în trei zile
va rezidi templul dărâmat, apoi că a ne-
socotit legea primită de Moise în Sinai:
“Făcându-se Fiu al lui Dumnezeu”.
Toate acestea s-au petrecut noaptea cu
toate că existau reglementări care nu
îngăduiau ca noaptea să se facă jude-
căţi. Înspre ziuă, Iisus este trimis spre
judecată în instanţa civilă, la Pilat, care
reprezenta puterea de la Roma în Ţara
Sfântă de atunci. Pilat a încercat prin
diferite manevre să se sustragă de a-L
judeca pe Iisus, convins fiind că i se
cerea condamnarea din ură şi răutate.
Ba mai mult, le-a cerut iudeilor: “Luaţi-
L voi şi-L răstigniţi, căci eu nu găsesc
nicio vină în El” (Ioan 19,6). Mulţimea
i-a reproşat lui Pilat: “Noi avem lege şi
după legea noastră trebuie să moară, că
S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu...
Dacă îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prie-
ten al Cezarului. Oricine se face pe sine
împărat este împotriva Cezarului”
(Ioan 19,7-12). Câtă ipocrizie şi câtă
ură împotriva Domnului: au lege dar,

după legea lor, ei nu pot osândi la
moarte pe nimeni, cer acest lucru ame-
ninţându-l pe Pilat că de-L slobozeşte
pe Iisus îşi va pierde slujba de guverna-
tor al Palestinei de atunci. Nici inter-
venţia soţiei: “Nimic rău să nu-i faci
acestui Drept” n-a avut efect asupra lui
Pilat.

De sărbătoarea eliberării po-
porului iudeu din robia egipteană, Paş-
tile iudaic, era un obicei de-a slobozi
din închisoare o persoană. În acest
timp se afla închis un mare răufăcător,
Baraba. Pilat a consultat poporul pe
care din cei doi îl preferă să fie eliberat,
pe Iisus sau pe Baraba. Mulţimea întă-
râtată l-a cerut pe Baraba iar pentru
Domnul Hristos a cerut: “Răstigneşte-
L, Răstigneşte-L!”. Cu toate că era con-
vins de nevinovăţia lui Iisus, Pilat dă
verdictul: Să fie răstignit. A urmat
greul drum al Crucii sub povara căreia,
până la locul răstignirii, Iisus a căzut de
mai multe ori, încât un anume Simon
Cirineul a fost obligat să-L ajute să-şi
ducă Crucea, ca nu cumva să moară în-

ainte de-a fi răstignit! Nu s-a pomenit
niciodată în istorie ca un condamnat
să-şi ducă spre locul execuţiei unealta
de tortură, numai Mântuitorului Hris-
tos!

Hristos Domnul a fost ţin-
tuit pe lemnul Crucii şi ridicat pe cul-
mea Golgotei. Mântuitorul Hristos şi
crucea a prefăcut-o în amvon rugându-
se pentru toţi care L-au dat morţii, asi-
gurându-l pe cel răstignit în dreapta
Crucii Sale că, datorită părerii de rău
făcută pe cruce, va moşteni Împărăţia
lui Dumnezeu: “Adevăr grăiesc ţie, as-
tăzi vei fi cu Mine în Rai”.

Prin Cruce, Mântuitorul a
unit cerul cu pământul, ne-a împăcat
cu Dumnezeu. De la înălţimea Crucii
a strigat: “Săvârşitu-s-a”, misiunea ce şi-
a asumat-o de-a mântui lumea prin
jertfa Sa. Deasupra tuturor, cuvintele
ce le-a rostit pe cruce Mântuitorul
Hristos, de s-au auzit în lumea în-
treagă: “Părinte, iartă-le lor” sinteti-
zează întreaga Sa lucrare de mântuire
a lumii întregi.

SC Gordius SRL

Urează tuturor locuitorilor
oraşului, angajaţilor 

şi colaboratorilor, 
Sărbători Fericite, în pace
şi linişte, multă sănătate şi

multe
bucurii. 

Hristos a înviat!

Derşidan SRL

doreşte tuturor celor care
se pregătesc de Sfintele
Sărbători de Paşte să se

bucure de aceste zile mi-
nunate alături de cei dragi,
cu pace în suflete şi belşug

pe mese.
Hristos a înviat!

Un gând bun şi multe urări
de fericire transmitem pe
această cale tuturor celor

care se pregătesc să 
celebreze Învierea Domnului

nostru Isus Hristos.

Paşte fericit!

CBA Nord Vest SRL
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