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indicatorul de încredere
în economie al CFa românia a
înregistrat în luna martie val-
oarea de 59,7 puncte, în creştere
cu 4,9 puncte comparativ cu
luna februarie a acestui an,
potrivit CFa românia -
asociaţia profesională a
analiştilor financiari certificaţi
internaţional(Chartered Finan-
cial analyst).

majorarea s-a datorat
ambelor componente. astfel, in-
dicatorul condiţiilor curente a
fost de 68,3, valoare în creştere
cu 6,3 puncte, iar indicatorul
anticipaţiilor a crescut cu 3,3
puncte la valoarea de 55,5
puncte.

În ceea ce priveşte cur-
sul de schimb eur/rOn, val-
orile mediane ale anticipaţiilor
pentru orizontul de 6 luni a
consemnat un curs de 4.4500
(faţă de 4.4600 în luna
anterioară), iar pentru orizon-
tul de 12 luni de 4.4550 (faţă
de 4.4500 în exerciţiul ante-
rior).

În acelaşi timp, 73%
dintre membrii CFa românia
anticipează majorarea ratelor de
dobândă pentru scadenţele
scurte (robor la trei luni), iar
85% anticipează majorarea
ratelor de dobândă pentru
scadenţele pe termen mediu
(cinci ani).

Medieşu Aurit, puternic centru ce-
ramic şi metalurgic al dacilor liberi

ipoteza potrivit căreia în
zona actualei comune medieşu
aurit a existat un puternic centru
al dacilor liberi (secolele ii-iV)
prinde tot mai mult contur. aici a
fost descoperit cel mai mare centru
ceramic din europa barbară, iar în
luna martie a anului 2014 arhe-
ologii sătmăreni au descoperit la
Colonia iojibului (comuna
medieşu aurit) un adevărat centru
metalurgic de prelucrare a „fierului
de baltă”.

În Bazinul tisei Superioare,
punctul de greutate al cercetării
aşezărilor îl reprezintă atelierele de ars
ceramica. acestea sunt amplasate de
obicei la marginea aşezărilor, în zonele
joase, în apropierea cursurilor de apă.
producţia ceramică s-a dezvoltat
exponenţial odată cu transferul
tehnologic al producţiei ceramicii
ştampilate cenuşii dinspre provincia
Dacia, cândva la începutul secolului
iii d. Hr. 
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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
Marţi, 3 mai 2016
ziua 124 a anului

Sa ne minţim pe noi înşine ne
este mai adânc înrădăcinat decât
să-i minţim pe ceilalţi! 

(dostoievski)

Soarele răsare la 6 şi 13 minute,
apune la 20 şi 43 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox – Sfintele Pasti; Invierea
Domnului - sarbatoarea luminii si
a bucuriei; Sfintele Pasti; Sfantul
Irodion de la Lainici, Sfintii
Mucenici Timotei si Mavra
romano – catolic - SS. FILIP ŞI
IACoB, ap.
Greco – catolic - a III-a zi de
Paşti. Sf. m. Timotei și Maura. 

1898 - S-a nascut Golda Meir, om
politic, prim-ministru al Israelului
(1968-1974). A demisionat
asumandu-si responsabilitatea
pentru deciziile sale din timpul
Razboiului Arabo-Israelian 

OPINIE DE GAZETAR

vOicu d. rusu

lPrima zi de Paşti nu cade în
aceeaşi duminică pentru catolici
şi ortodocşi. Acest lucru este ur-
marea faptului că cele două bis-
erici, cea catolică şi cea ortodoxă,
calculează data acestei sărbători
după două calendare diferite. o
condiţie obligatorie este aceea că
între cele două duminici de Paşti
distanţa să fie de cel mult cinci
săptămâni. 
lÎn acest an, catolicii au serbat
Învierea, după cum se ştie, pe
data de 27 martie, în vreme ce
ortodocşii, la fel ca greco-
catolicii, vor ciocni ouă roşii pe
data de 1 mai. În 2017 ortodocşii
şi catolicii vor serba împreună În-
vierea Domnului, prima zi de
Paşti fiind 16 aprilie. 
lDe ce ouă? De ce colorate în

roşu? Există mai multe legende
creştine care explică acest lucru.
Cea mai cunoscută dintre ele
spune că Maica Domnului,
venită să-şi plângă fiul răstignit,
a aşezat un coş cu ouă lângă
cruce. Sângele Mântuitorului s-a
scurs peste ouăle din coş,
înroşindu-le. S-a ajuns, astfel, ca
oamenii să înroşească ouăle pen-
tru a-şi aduce aminte de
durerosul moment al răstignirii
lui Iisus.  Mai târziu, est-eu-
ropenii au făcut din vopsirea
ouălor de Paşti o adevărată artă.
În România, după cum se ştie,
există tradiţia încondeierii ouălor
de Paşti. 
lÎn secolul al 19 –lea, ouăle de
Paşti au funcţionat în locul cer-
tificatelor de naştere. În vremea

aceea, multe familii din
localităţile izolate se vedeau în
imposibilitatea de a ajunge la
oraş pentru a-şi declara copiii
nou-născuţi. Autorităţile au
decis să accepte ouă de Paşti ca o
dovadă a naşterii copiilor. ouăle
cu pricina trebuiau să fie vopsite,
apoi inscripţionate cu data
naşterii şi cu numele copiilor. 
lobiceiul de a se consuma
şuncă la masa de Paşti datează
din vremuri străvechi. Pe atunci,
oamenii vânau animale până
toamna târziu. Conservau carnea
cu sare, să le ajungă până la
venirea primăverii. În ziua de
Paşti, ei nu făceau decât să
mănânce ultimele lor provizii de
carne conservată. obiceiul s-a
păstrat până în zilele noastre. 

Se zvoneşte prin ziare... 

recoMANDărI  NorD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

Ora adevărului
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața
Sătmarului. o emisiune în care şi

tu poți participa alături de invitații
noștri la dezbaterea celor mai im-
portante subiecte ale zilei. Realiza-
tor: Victor Constantinovici.
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Medieşu Aurit, puternic centru ceramic
şi metalurgic al dacilor liberi
8Aici a fost descoperit cel mai mare centru ceramic din Europa barbară

Ipoteza potrivit căreia în zona
actualei comune Medieşu
Aurit a existat un puternic

centru al dacilor liberi (secolele
II-IV) prinde tot mai mult con-
tur. Aici a fost descoperit cel mai
mare centru ceramic din Europa
barbară, iar în luna martie a anu-
lui 2014 arheologii sătmăreni au
descoperit la Colonia Iojibului
(comuna Medieşu Aurit) un
adevărat centru metalurgic de
prelucrare a „fierului de baltă”.

În Bazinul Tisei Supe-
rioare, punctul de greutate al
cercetării aşezărilor îl reprezintă
atelierele de ars ceramica. Acestea
sunt amplasate de obicei la mar-
ginea aşezărilor, în zonele joase, în
apropierea cursurilor de apă.
Producţia ceramică s-a dezvoltat
exponenţial odată cu transferul
tehnologic al producţiei ceramicii
ştampilate cenuşii dinspre provin-
cia Dacia, cândva la începutul sec-
olului III d. Hr. 

În această perioadă s-au
produs transformări pe scară largă
în cultura materială la nivelul ce-
ramicii, dispărând aproape total
formele şi tehnologiile arhaice
dacice sau germanice. În acest
peisaj este cu totul excepţional cen-
trul de producţie de la Medieşu
Aurit- Şuculeu, care în stadiul ac-
tual al cunoştinţelor este singurul
care a funcţionat în regiune înainte
de transferul tehnologic dinspre
provincia Dacia.

Sistem ingenios 
de construcţie

Atelierele erau special-

izate pe producţia vaselor de
provizii de mari dimensiuni. Cup-
toarele, cu un diametru care
depăşeşte 2 m, au un perete me-
dian masiv care susţinea grătarul,
continuând tradiţia din epoca
Latène. Din gama produselor
lipseşte ceramica ştampilată de
influenţă romană. 

Atelierul de ars ceramica
este compus dintr-un cuptor legat
de groapa de deservire prin două
canale de foc. Coborârea în groapa
de deservire se realiza cu ajutorul
treptelor special amenajate, la baza
lor fiind întreţinut focul ce ardea
în gura canalelor de foc. Vasele
erau introduse în cuptor prin ori-
ficiul cupolei, aflat la suprafaţa

solului, şi erau arse de aerul
fierbinte ce pătrundea prin
canalele de foc. Sistemul ingenios
de construcţie permitea evitarea
contactului direct al vaselor cu
focul, iar prin amplasarea în pă-
mânt a întregului cuptor era
minimalizată pierderea căldurii.

Cercetările au 
început în perioada
comunistă

Cercetările arheologice
de la Medieşu Aurit - Şuculeu au
debutat în 1964, după ce localnicii
au semnalat apariţia unor frag-
mente ceramice de mari dimensi-

uni pe arătură, până în 1970 fiind
cercetate 10 cuptoare de ars ceram-
ica. 

Pe parcursul anilor 2009-
2011 a fost cercetată prin metoda
geomagnetică o suprafaţă de 18
hectare, utilizându-se un echipa-
ment geofizic: magnetometru
fluxgate Bartington Grad 601-2.
În urma acestor măsurători au fost
identificate mai multe anomalii
puternic magnetice, circulare,
probabil corespunzătoare unor
cuptoare de ars ceramica (în jur de
200), precum şi altele de dimensi-
uni mai mici, care pot fi consider-
ate gropi, sau urme ale unor
structuri adiacente atelierelor de
olărie din vechime. 

În anul 2011 au fost relu-
ate săpăturile arheologice. Scopul
principal al cercetărilor a fost veri-
ficarea datelor oferite de
măsurătorile geomagnetice. Au
fost descoperite două ateliere de
ars ceramica cu câte două cuptoare
fiecare, exact pe locul semnalelor
magnetice. Astfel a fost validată
cercetarea geomagnetică şi
existenţa celor cca. 200 de cup-
toare, răspândite pe suprafaţa de
18 hectare. Săpăturile au fost con-
tinuate în 2012 şi 2013 fiind iden-
tificate cel puţin două faze de
evoluţie a aşezării.

Centrul ceramic 
de la Medieşu Aurit ,
contribuţie semnificativă 
în preluarea roţii olarului

În stadiul actual al
cunoştinţelor, nu se ştie cu exacti-
tate când a fost începută şi când a
fost abandonată producţia
ceramică de la Medieşu Aurit (a
funcţionat cert în sec. II-III d.
Hr.), însă având în vedere numărul
cuptoarelor putem spune că era cel
mai mare centru ceramic al Eu-
ropei barbare. Indicatorii etnici
sunt formele de vase dacice arhaice,
modelate cu mâna, cu brâuri alve-

olate, care au fost aşezate în cup-
toare alături de vasele de provizii. 
Olarii daci deserveau cu producţia
lor un spaţiu geografic întins,
formele medieşene de chiupuri
regăsindu-se în locuinţele vandale
din perioada războaielor marco-
manice. Centrul ceramic de la
Medieşu Aurit a avut foarte prob-
abil o contribuţie semnificativă în
preluarea roţii olarului de către
vandali şi în răspândirea ceramicii
produse cu această tehnologie la
nord de Carpaţi, în sudul Poloniei
de azi.

Puternic centru 
metalurgic

Arheologii sătmăreni au
avut marea surpriză să descopere în
arealul aceleiaşi zone un adevărat
centru metalurgic de prelucrare a
„fierului de baltă”.

“Descoperirea este ex-
trem de importantă deoarece
rezultatele datării cu C14 ne
demonstrează că aceste cuptoare
de redus minereul de fier provin
din aceeaşi perioadă ca şi cup-
toarele de ars ceramică de la
Şuculeu (Medieşu Aurit). Toate
acestea demonstrează că avem de-
a face cu un imens centru al dacilor
liberi. Cei de la Şuculeu făceau
ceramică, iar dacii de la Colonia
Iojibului prelucrau fierul. Ne
aşteptăm să găsim în zonă urmele
unei vechi cetăţi dacice dar şi
morminte princiare, deoarece cu
siguranţă locul a avut o importanţă
politică covârşitoare la începutul
mileniului I”, a declarat şeful
Secţiei de Arheologie din cadrul
Muzeului Judeţean Satu Mare,
Robert Gindele.

Au fost descoperite 52 de
cuptoare de redus minereurile de
fier dar analizele geomagnetice au
arătat că există alte câteva sute de
cuptoare. În acest context este clar
că zona Medieşului a jucat un rol
foarte important în viaţa dacilor
liberi.

NICOLAE GhIŞAN

În data de  03.05.2016 de la ora 15:00,  la Cabinet
Dr.Coica va consulta

Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999
______________________________________
În data de  20.05.2016, de la ora 16:00, la Cabinet
Dr.Coica va consulta

Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,  

Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programări la tel: 0261/766.390, 0261/779.999
______________________________________
În data de     05.05.2016  de la ora 13:00, la Cabinet
Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

Consultatie gratuita !
Programări telefon: 0261/766.390, 0261/779.999
______________________________________
La Cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr. Bocşan Corina
Medic Specialist Alergologie 

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

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
Programari la tel: 0723.97.48.23
______________________________________

La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele  11:00-
13:00,  va consulta 

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

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

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, 

competenţă în ecografie abdominală, 
ecografie vasculară, ecografie tiroidiană

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

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică
Consultaţii gratuite cu Biletul de Trimitere de la me-
dicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
______________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  între  orele
11:00 şi 13:00, la Cabinet Dr. Coica va consulta

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999

______________________________________
In   fiecare  zi  de  Marţi  şi  Joi,  între orele  15:00 –
19:00,  la Cabinet Dr. Coica  va consulta  

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

Programări  la telefon: 0753822197
______________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele   10:00-
16:00 ,  va consulta 

Dr.  Bancea Nicoleta
Medic   specialist  dermato- venerologie

Oferă  consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953
______________________________________
În  fiecare    Luni  a săptămânii, între orele   9:30 –
17:30, la Cabinet Dr. COICA  va  consulta:

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
- Dermatologie
- Venerologie
- Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cutanate
- Dermatoscopie
- Peelinguri  chimice
- Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiperpigmentate
- Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ridurilor
şi al  transpiraţiei excesive
- Injectări  cu acid  hialuronic (riduri, buze, pomeţi,
cearcăne)
Programări la telefon:  0755.12.99.25

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Accident mortal la Dara
8Un minor, în vârstă de 13 ani, a murit după ce mașina în care se afla s-a dat peste cap

Accident mortal duminică,
în jurul orei 19.50, în
zona localității Dara, în

care un minor, de 13 ani, și-a
pierdut viața. Totul s-a întâm-
plat după ce șoferul – Alexandru
R, de 43 de ani, a circulat cu
viteză neadaptată la condițiile de
drum în zona inundabilă a râului
Someș. Mai exact, între dig și
cursul de apă.

Ce spune Poliția
Mașina s-a dat peste cap,

cauză din care minorul E.S., în
vârstă de 13 ani, a decedat. La fața
locului au ajuns mai multe
echipaje de la SMURD, care nu
au mai putut face nimic, din
păcate, pentru victimă. Polițiștii l-
au testat pe șofer cu etilotestul,
acesta indicând 0,68 mg/litru al-
cool pur în aerul expirat. Având în
vedere că accidentul a avut loc în
afara drumului public, șoferul este
cercetat pentru ucidere din culpă.
”La data de 01.05.2016, poliţiştii
rutieri sătmăreni au fost solicitaţi
în jurul orei 19.50 să intervină la
un eveniment produs în locali-
tatea Dara. Ajunşi la faţa locului,
poliţiştii au stabilit că în zona
inundabilă, între dig si râul
Someș, în afara drumului public,
Alexandru R. de 43 ani, din local-
itatea Dorolț,  conducând o
autoutilitară marca Mazda, pe
fondul neadaptării vitezei la
condițiile de teren pe care se de-

plasa, a pierdut controlul asupra
autoutilitarei şi s-a răsturnat. În
urma evenimentului a rezultat de-
cesul minorului E.S., de 13 ani,
din localitatea Dorolţ, pasager în
autoutilitară. Conducătorul auto
a fost testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul relevat fiind o
concentraţie de 0.68 mg/l alcool
pur în aerul expirat, astfel că au
fost recoltate şi probe biologice de
sânge în vederea stabilirii al-
coolemiei. Cercetările continuă

pentru stabilirea completă a
împrejurărilor în care s-a produs
incidentul, în cadrul dosarului
penal constituit pentru săvârşirea
infracțiunii de ucidere din culpă”.

Ce spun martorii
Martorii spun că

pasagerii se întorceau de la un
grătar. ”Noi am coborât mai re-
pede din mașină, după ce ne-am
întors de la grătar. La un moment
dat am auzit o bubuitură și că

cineva a urlat. Pe când am ajuns
acolo, am văzut mașina lovită,
apoi am chemat repede ajutoare.
Am sunat la 112”, spun doi mar-
tori. 

Alți martori spun că
paramedicii au încercat să îl resus-
citeze pe tânăr zeci de minute. ”S-
au tot chinuit să îl readucă la viață.
Zeci de minute i-au tot făcut
masaj cardiac, dar degeaba.
Săracul! A fost un băiat atât de
bun”, a spus o localnică din Dara. 

CIPRIAN BÂTEA

TRAGEDIE. Alcoolul a mai făcut o victimă

Accident între un tren și
o mașină, duminică, la Carei. Mai
exact, la trecerea de cale ferată din-
tre municipiul Carei și comuna
Căpleni. Neatenția unui șofer a
fost la un pas să îl coste viața. Con-
cret, șoferul unui autoturism de cu-
loare albă, marca Seat, nu s-a
asigurat la trecerea de nivel cu cale
ferată și a fost lovit de trenul care
circula pe ruta Satu Mare –
Oradea. Martorii spun că şoferul
neatent a avut noroc că mecanicul
a frânat cât a putut, dar totuşi
mașina a fost târâtă câteva zeci de
metri.

Din fericire, martorii au
spus că pasagerii autoturismului
nu au suferit răni grave. Pompierii
au fost nevoiți să taie bucăți din
mașină ca să poată fi luată de pe
șine. Atât autoritățile din Carei
cât și cele din Căpleni au cerut
conducerii CFR să introducă în
zonă un sistem de avertizare
luminoasă și sonoră. Asta în
condițiile în care la trecerea de
nivel cu cale ferată au avut loc, în
ultimii douăzeci de ani, mai
multe accidente mortale! Tre-
cerea este semnalizată doar prin
crucea Sfântului Andrei.

Mașină lovită de un tren la Carei
8Pentru că mecanicul a reușit să frâneze, pasagerii din
mașină s-au ales doar cu o sperietură

Cel mai grandios proiect
al Bisericii Ortodoxe Române va fi
inaugurat în anul centenarului
Marii Uniri. Data terminării
construcţiei a fost schimbată până
acum de două ori. Costurile esti-
mate între timp au scăzut puţin.

Patriarhia Română are
planuri clare cu Catedrala Mân-
tuirii Neamului: va fi sfinţită peste
2 ani, de Ziua Naţională. Termenul
este menţionat chiar de Preaferici-
tul Daniel în Pastorala Învierii.

Mesajul de Paşte 
al Patriarhului Daniel

“În mod deosebit,

mulţumim tuturor celor care au
sprijinit până acum şi celor care
vor sprijini, prin cuvânt şi faptă,
moral şi financiar, construirea
Catedralei Mântuirii Neamu-
lui (ajunsă la 70% din volu-
mul cantităţilor de lucrări),
pentru ca aceasta să poată fi
sfinţită la 1 decembrie 2018,
când se împlinesc 100 de ani
de la Marea Unire a românilor
într-un stat independent.
Această Catedrală este în
acelaşi  timp o necesitate
practică şi  un simbol al
credinţei,  l ibertăţii  şi
demnităţii poporului român”.

Catedrala Mântuirii Neamului va
fi sfinţită pe 1 decembrie 2018

Tentativă 
de furt din 
locuinţă stopată 
de proprietar

La data de 01.05.2016,
la orele 17,50,  poliţiştii din
cadrul Poliţiei oraş Negreşti
Oaş au fost sesizaţi telefonic de
către Elena M. de 37 ani, din
Negreşti Oaş,  despre faptul că
o persoană necunoscută de sex
bărbătesc i-a pătruns în
locuinţă prin spargerea ferestrei
unui geam lateral.Bărbatul a
încercat să sustragă mai multe
bunuri şi a părăsit în grabă
locuinţa când a fost surprins de
către proprietară. În urma celor
sesizate la faţa locului s-a de-
plasat o echipă operativă care în
urma cercetărilor şi
investigaţiilor efectuate au
identificat ca principal bănuit
în comiterea faptei pe Cosmin
K. de 25 ani, din Gherţa Mare.
Faţă de acesta se efectuează
cercetări pentru săvârşirea
infracţiunii de tentativă la furt.

Violenţe în prima
zi de Paşti

În prima zi de Paşti, în
jurul orei 17:30, Florin C. din
comuna Borleşti, a reclamat
prin SNAU 112 faptul că a fost
agresat fizic de către un
consătean. Deplasându-se la
faţa locului, poliţiştii Secţiei
Rurale Valea Vinului au stabilit
că reclamantul, pe fondul unor
neînțelegeri mai vechi şi al con-
sumului de alcool, a fost lovit în
zona spatelui cu un hârleţ de
către Elemer B., tot din
Borleşti.După incident, agre-
sorul a urmărit victima până în
zona imobilului în care aceasta
locuieşte, unde, cu aceeaşi
unealtă agricolă, a provocat dis-
trugeri la două autoturisme ale
victimei, respectiv la unul i-a
spart parbrizul iar la celălalt
toate geamurile, cauzându-se
un prejudiciu de aproximativ
2.200 lei.În prezent cercetările
continuă sub aspectul săvârşirii
infracţiunilor de ”lovire sau alte
violențe”, şi ”distrugere”.

Tot în data de
01.05.2016, la ora 14.30, pa-
trula de ordine și siguranță
publică, formată dintr-un
poliţist din cadrul Secției Ru-
rale Tășnad și un jandarm, a in-
tervenit la apelul 112 al unui
cetăţean din comuna Acâş, care
reclamă că fratele său a fost
agresat de mai multe persoane.
La faţa locului s-a stabilit că  pe
fondul consumului de alcool și
a unui conflict spontan, numiţii
Ioan B. de 54 de ani,  Florica B.
de 41de ani şi minorul G.C. de
16 ani, toţi cu domiciliul în co-
muna Acâş, i-au aplicat mai
multe lovituri cu pumnii şi pi-
cioarele peste faţă şi corp lui
Adrian C. de 25 ani, din aceeaşi
comună.

Au fost acordate îngri-
jiri medicale de către lucrătorii
Serviciului de Ambulanţă
Tășnad, care ulterior au trans-
portat  victima la Unitatea de
Primiri Urgențe Satu Mare
pentru investigaţii supli-
mentare. Agresorii sunt
cercetaţi penal pentru lovire sau
alte violenţe.
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Episcopul Iustin Sigheteanul, 
în vizită la Satu Mare
8Sute de copii și credincioși au participat la Liturghia Arhierească

Adoua zi de Paște a fost o
zi deosebită  pentru
creștinii de la biserica or-

todoxă ”Buna Vestire”, din Satu
Mare. Preasfințitul Iustin Sighe-
teanul a făcut o vizită
comunității, celebrând litur-
ghia, alături de aceștia. Mai
mulți preoți, de la alte biserici
ortodoxe din județ, au participat
la sfânta liturghie, astfel creând
cu toții o atmosferă extraordi-
nară. 

La slujbă au participat
sute de creștini, iar o mare parte
dintre aceștia au fost tineri și
copii. Episcopul Iustin a mărturi-
sit că se bucură extrem de mult
pentru faptul că biserica are atâția
tineri și copii, încurajând, astfel,
părinții să continue să îi aducă pe
cei mici la biserică. Acesta a ținut
și o predică în care a vorbit despre
importanța rugăciunii, a păcii și a
unității între oameni. A subliniat,
de asemenea,  importanța
educației tinerilor și a creșterii
acestora într-un mod sănătos din
punct de vedere moral. 

La final, copilașii au
făcut o poză împreună cu episco-
pul Iustin Sigheteanul. Totodată,

Preasfințitul Iustin le-a împărțit
celor mici câte o iconiță, de care
aceștia s-au bucurat mult. Drept
mulțumire, cei mici i-au cântat
episcopului ”Hristos a înviat”.

La slujbă au participat și
oficialitățile orașului, în frunte cu
primarul Dorel Coica şi

președintele Consiliului Județean
Adrian Ștef.  Episcopul Iustin Si-
gheteanul a avut un mesaj și pen-
tru aceștia, spunându-le că,
înainte de toate, trebuie să slu-
jească țării și poporului, pentru a
întemeia o societate bună și
creștină. 

”Mă bucur extrem de
mult pentru că am reușit să parti-
cip la această slujbă deosebită.
Vreau să transmit, în continuare,
tuturor sătmărenilor sărbători
pline de pace și bucurii alături de
toți cei dragi ai lor!”, a mărturisit
primarul Dorel Coica.

IOANA SIMION

EVENIMENT. Preasfinţitul Iustin Sigheteanul a dorit să fie alături de sătmăreni de Sf. Paşti

În noaptea de sâmbătă
spre duminică, toate bisericile de
rit bizantin au celebrat Paștele.
Astfel, bisericile greco-catolice și
ortodoxe, din județul Satu Mare,
au fost arhipline de credincioși.
Aceștia au luat parte la liturghia de
înviere, după care, conform
tradiției, preoții au sfințit coșurile
la final.

Cu puțin înainte de ora
00.00, străzile erau pline de
creștini, de toate vârstele, care se în-
dreptau spre biserici. Începând cu
ora 00.00 bisericile au fost scufun-
date în întuneric, până când preoții
au rostit cuvintele: ”Veniți de luați
lumină!”. Toți creștinii au
îmbrățișat invitația și, cu lumânări
în mână, au luat Lumina Sfântă.

Au urmat ritualurile, specifice fie-
cărei biserici, după care a început
slujba de Înviere. 

Dat fiind faptul că la
unele biserici au fost extrem de
mulți credincioși, traficul rutier a
fost oprit pe parcursul liturghiei.
Așadar, lângă biserici au stat sute
de sătmăreni cu coșurile pline de
bunătăți, care așteptau a fi sfințite.
La finalul liturghiei, preoții au ieșit
din biserici și au sfințit sutele de
coșuri din jurul bisericii, după care
cu toții s-au îndreptat spre case. 

Pentru câteva momente,
Sătmarul s-a unit în rugăciune și a
sărbătorit Învierea Domnului, to-
todată, credincioșii au simțit învie-
rea sufletelor  fiecăruia dintre ei. 

Ioana Simion

Dosare  penale
pentru alcool în
trafic

La data de 30.04.2016,
la orele 12:16, pe DN 19 în co-
muna Vama,  la intersecţia cu str.
Valea Măriei, Ecaterina M. de 35
de ani, din comuna Vama, con-
ducând un autoturism, pe fondul
neacordării priorităţii de trecere,
a intrat în coliziune cu un moto-
ciclu marca Honda, înmatriculat
în Austria, condus de către
Vasile S. de 42 ani, din Negreşti
Oaş. În urma evenimentului ru-
tier a rezultat rănirea uşoară a
motociclistului. Conducătorii
auto au fost testaţi cu aparatul
etilotest, care pentru
conducătoarea auto a indicat
0,00 mg/l, iar pentru motociclist
o concentraţie 0,57 mg/l alcool
pur în aerul expirat. În cauză s-a
întocmit un dosar penal, în
cadrul căruia vor continua
cercetările pentru stabilirea
cauzelor şi condiţiilor producerii
evenimentului.

Tot în  data de
30.04.2016, la ora 22:00,
poliţiştii negreşteni l-au identifi-
cat în trafic pe Daniel D., de 27
ani, din comuna Vama, care con-
ducea un autoturism  pe strada
principală din localitatea Oraşu
Nou Vii.Verificările efectuate au
dus la concluzia că cel de la volan
nu  poseda permis de conducere
pentru nici o categorie de au-
tovehicule.Mai mult decât atât,
în urma testării cu aparatul
etilotest, a  rezultat o concentraţie
de 0,94 mg/l alcool pur în aerul
expirat, motiv pentru care i-au
fost recoltate probe biologice în
vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările continuă sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de con-
ducere fără permis şi conducere
sub influenţa alcoolului.

În prima zi de Paşti, în
jurul orelor 01:30, poliţiştii din
cadrul Poliţiei  Negreşti Oaş, l-au
identificat în trafic pe Daniel P.
de 23 ani, din Negreşti Oaş,  care
conducea un autoturism pe
strada Victoriei din localitate.
Cu ocazia verificărilor s-a stabilit
că cel de la volan avea permisul
de conducere suspendat, astfel că
acum este cercetat penal pentru
această faptă.

În data de 02.05.2016,
in jurul orei 02.40, poliţiştii
Biroului Rutier Carei l-au depis-
tat în trafic pe numitul Nicolae I.
de 22 ani , din localitatea
Dindeşti,  care conducea pe
strada Viilor din municipiul
Carei  un autoturism, cu toate că
înainte de a se urca la volan con-
sumase băuturi alcoolice.Rezul-
tatele testării au relevat faptul că
acesta avea o concentraţie
alcoolică de 0,89 mg/l în aerul
expirat. Extinzând verificările,
poliţiştii au constatat că cel de la
volan nu deţinea permis de con-
ducere pentru nici o categorie de
autovehicule. În cauză a fost în-
registrat un dosar penal în care se
efectuează cercetări sub aspectul
săvârşirii infracţiunilor de ,,con-
ducerea pe drumurile publice a
unui vehicul de către o persoană
care are în sânge o îmbibaţie
alcoolică peste limita legală“ şi
“conducerea pe drumurile pub-
lice a unui autovehicul de către o
persoană care nu posedă permis
de conducere“.

Sătmărenii în sărbătoare!
8Biserici arhipline cu ocazia Paștelui 

Lumina Sfântă din Ierusalim, 
la Satu Mare
8Mii de credincioși au avut parte de Lumina Sfântă în
noaptea de Paște

Pentru al șaptelea an con-
secutiv, în municipiul Satu Mare, a
ajuns Lumina Sfântă de la Ierusa-
lim. Biserica Ortodoxă Română a
fost cea care a adus lumina de la Ie-
rusalim în România, respectiv
București. Protopopul Ioan Soco-
lan s-a deplasat cu un avion de mici
dimensiuni,  către București, de
unde a adus lumina pentru sătmă-
reni. 

“Cu această cursă am
adus lumină în toată Transilvania.
Prima escală a fost la Sibiu, unde
am fost așteptaţi de Înaltul Prea
Sfinţit Mitropolit Laurenţiu și a
doua escală am făcut-o la Cluj,
unde din nou am fost întâmpinaţi
de către Înaltul Mitropolit Andrei
Andreicuţ”, a spus Ioan Socolan.

De asemenea, preotul or-

todox Jan Rusin a venit, la rândul
lui, din Slovacia pentru a lua lu-
mină, pentru cei 60.000 de
credincioși ortodocși din Slovacia.
Acesta a venit pe aeroportul din
Satu Mare, unde a oferit o icoană
protopopului Ioan Socolan, spu-
nându-i că lumina va ajunge la zeci
de mii de credincioși. 

Pe lângă preoți, pe aero-
port au mai fost de față credincioși,
împreună cu prefectul Radu Bud,
președintele Consiliului Județean,
Adrian Ștef, și parlamentarii Ovi-
diu Silaghi și Octavian Petric. 

La final, cu toții s-au în-
dreptat spre biserici pentru a duce
lumina și pentru a participa la
slujba de Înviere, alături de sutele
de creștini sătmăreni.

Ioana Simion
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Obiceiuri din a doua zi de Paşti din Ţara
Oaşului 
Adoua zi de Paşti în unele

localităţi din Ţara Oaşului
există obiceiul ca finii să

meargă în ospeţie la naşi
(„nănaşi”), finii ducând naşilor
un colac frumos ornamentat
(“împistrit”) şi un ol cu vin.
Deasemenea, mai există obiceiul
ca în ziua de Paşti, imediat după
sfinţirea păştilor, feciorii şi fetele
să alerge cu pasca pentru a ajunge
primii acasă în speranţa că se vor
căsători în anul acela.

Se mai presupune că, cel
care va ajunge primul acasă va avea
noroc, va fi cel dintâi în sat, îi va
merge bine tot anul şi nu se vor
lega bolile de el. Nănaşa se
pregăteşte să-şi primească finii cu
colac. Pe masă se pune mâncare
bună şi băutură pentru fini,
neputând să lipsească boacele
oşeneşti, pita de mălai şi cozonacii.
Finii îş doresc să joace şi să
ţâpurească, aşa că Nănaşa a chemat
şi ceteraşii. Finii aduc în dar un
colac, care de care mai ”fain” şi un
ol de lut. Nănaşa pregăteşte nişte
boace cum numa ea ştie să gătească,
atât de bune şi gustoase. Şi pentru
că e sărbătoare, Nanaşa îşi expune
cu mare ştergarele făcute chiar de
Nănaşă. Nănaşa închina un pahar
de pălincă să trăiască finii.

”Bem un pahar de pălincă să

trăim mulţi ani să-i mai putem
primi pe fiini.” 

După un pahar de
pălincă, urmează dansul. Nănaşa s-
a pregătit special pentru această
mare sărbătoare, care datează din
vechime. 

Un alt obicei din a doua
zi de Paşte din Ţăra Oaşului, însă
foarte puţin cunoscut, este încon-
juratul bisericii, care se desfăşoară
în a doua sau a treia zi după Paşti,
în localitatea Racşa. În faţa bis-
ericii, după slujbă, se adună feciori

şi fete şi, după ce fac perechi (un
băiat şi o fată), înconjoară astfel
înlănţuiţi de trei ori biserica. Apoi,
băieţii rămân pe loc, iar fetele fac
un pas în faţă, schimbându-şi astfel
perechile şi continuă „învârtitu’ be-
sericii”. În curtea bisericii, la acest

spectacol asistă întreaga comuni-
tate. Aici se proiectează şi viitoarele
căsătorii, căci mama unui băiat
discută pe margine cu mama unei
fete admirându-şi copiii şi vorbind
despre posibilitatea unirii celor
doi.
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MOMENT ISTORIC

Chitaristul trupei U2, a cântat în Capela Sixtină

Ţara care a declarat fiecare vineri zi liberă 
de sărbătoare

De ce nu este bine să îmbrăţişezi
câinii

Chitaristul trupei irlan-
deze U2,cunoscut ca The Edge,a
devenit primul rocker care a cân-
tat în Capela Sixtină, loc pe care
l-a descris ca fiind “cel mai fru-
mos lăcaş de cult din lume”, în
cadrul unui concert caritabil
susţinut, sâmbătă, la Vatican, cu
ocazia unei conferinţe pe tema
tratării cancerului.

Chitaristul al cărui
nume real este David Evans a

cântat, sâmbătă seară, 30 aprilie,
pentru aproximativ 200 de
medici, cercetători şi
filantropişti care au participat la
o conferinţă în Vatican asupra
medicinei regenerative numită
“Cellular Horizons/ Orizonturi
celulare”, informează Reuters.

Acompaniat de un cor
de şapte cântăreţi irlandezi şi
purtând faimoasa sa căciuliţă
neagră, muzicianul a cântat la

chitara acustică o interpretare
proprie a piesei lui Leonard
Cohen “If it be your will” şi ver-
siuni ale pieselor U2 “Yahweh”,
“Ordinary love” şi “Walk on”.

The Edge, al cărui tată a
murit luna trecută din cauza
cancerului, şi a cărui fiică a
câştigat lupta cu leucemia, face
parte din juriul mai multor
fundaţii care se ocupă cu
prevenţia cancerului.

Oamenii care locuiesc în
această ţară sunt cu adevărat
fericiţi! Aceştia nu trebuie să lu-
creze în zilele de vineri timp de
două luni din an. Cine nu ar vrea
încă o zi liberă?

Preşedintele Venezuelei
Nicolas Maduro a stabilit că fiecare
vineri din lunile aprilie şi mai sunt
sărbători şi nu se munceşte, într-o
încercare de a economisi curent
electric ca urmare a secetelor, care
au împins nivelul de apă al hidro-
centralelor sub pragul critic, scrie
Bloomberg.
Măsurile vor include şi obligarea
utilizatorilor mari de curent elec-
tric, precum mall-urile sau
hotelurile, să îşi genereze singuri
electricitate pentru nouă ore pe zi.
Operatorii din industria grea îşi

vor reduce consumul de electrici-
tate cu 20%.

”Planul este pentru două
luni şi va ajuta Venezuela să treacă
prin cea mai dificlă perioadă, cu
riscuri extrem de ridicate. Fac apel
la tineret şi la familii să se alăture
nouă şi să reuşim cu acest plan.

Trebuie să colaborăm şi să fim
disciplinaţi pentru a confrunta
această situaţie extremă”, a spus
Maduro.
Anunţul vine după ce preşedintele
a ”oprit” ţara pentru o săptămână,
în timpul vacanţei de Paşte, dând
muncitorilor trei zile libere în plus.

Cercetătorul canadian
Stanley Coren (University of
British Columbia) a studiat de-a
lungul carierei sale comportamen-
tul animalelor de companie şi, în
mod special, pe cel al câinilor, ul-
timul studiu realizat de acesta fiind
despre modul în care reacţionează
patrupezii atunci când sunt
îmbrăţişaţi.

Rezultatele obţinute arată
că acest obicei practicat de oameni
nu este tocmai plăcut pentru ani-
malele de companie, potrivit
Descoperă.Coren şi-a început ex-
perimentul studiind 250 de imag-
ini ale unor oameni care îmbrăţişau
câini. Apoi, împreună cu echipa sa
de cercetare, a analizat fiecare fo-
tografie în parte, concentrându-se
în mod special pe forma staturii pe

care o afişau patrupezii.Rezultatele
obţinute la finalul studiului le-au
permis oamenilor de ştiinţă canadi-
eni să definească patru semne, care
arată că animalul nostru de com-
panie este nefericit atunci când îl
îmbrăţişăm. Iată care sunt acestea,
conform Descoperă.
- Câinele îşi întoarce capul de la cel
care îl face să se simtă stânjenit sau
îngrijorat. Uneori, îşi închide ochii;
- Alteori, îşi ţine ochii întredeschişi,
semnalând stăpânului său că este
foarte trist;
- Un semn al stresului sau anxietăţii
de care suferă câinele este faptul că
îşi ţine urechile în jos;
- Câinele îşi poate exprima
nemulţumirea lingând faţa
stăpânului, căscând sau ridicând o
lăbuţă;
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Prim-ministrul Dacian
Cioloș a anunţat că, în
cursul zilei de marți, va

trimite președintelui Klaus Io-
hannis revocarea din funcție a
lui Vlad Alexandrescu și nom-
inalizarea noului ministru al
Culturii.

“Legat de ultimele
discuții în jurul demisiei min-
istrului Culturii: e păcat că dom-
nul Alexandrescu a ales să
termine în acest fel. E alegerea
dumnealui. Iar dacă domnul
Alexandrescu are ceva de spus, să
o facă. Mă întreb de ce nu a făcut-
o până acum și de ce nu mi-a co-
municat mie sau în guvern
situațiile cu care susține că s-a
confruntat. Viața merge înainte.
Reformele vor continua și în
cultură și în alte domenii. Doresc
tuturor să găsească înțelepciunea
de a respecta Sărbătorile de Paști.
Marți voi trimite domnului
președinte revocarea din funcție
a dlui Alexandrescu și nomi-
nalizarea noului ministru.
Căruia îi voi cere să continue re-
formele. În mod transparent și
onest. Dar nimeni nu are propri-
etatea absolută a reformelor. Nici
măcar eu. Fiecare însă cred că tre-
buie să facem ceea ce ne dictează
conștiința. Lumina Sărbătorilor

de Paști să ne lumineze ființa. Și
să așteptăm de la ceilalți să fie
mai buni, prin efortul nostru al
fiecăruia de a ne ameliora. Cu
Dumnezeu spre noi înșine!”, a
scris premierul, sâmbătă seara, pe
pagina sa de Facebook. 

Sâmbătă, în presă a
apărut o scrisoare a ministrului
Culturii, Vlad Alexandrescu,
adresată Grupului pentru Dialog
Social, în care susținea că asupra

lui au fost exercitate acțiuni di-
recte de intimidare, chiar din
partea unui coleg din Guvern,
după ce a deranjat grupuri de in-
terese foarte variate
În scrisoarea publicată de Revista
22, Vlad Alexandrescu spune că,
“în aceste zile, impresionat de
susținerea acordată de către soci-
etatea civilă”, se simte dator să ex-
plice ce crede “că se întâmplă în
jurul Ministerului Culturii”. 

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.  

Dacian Cioloș: Marți voi trimite
președintelui revocarea din
funcție a lui Vlad Alexandrescu 

www.admininsolv.ro

Informatii suplimentare 0740.189.839 / 0361.402.200
ADMIN INSOLV IPURL c.u.i. 32070390,  înregistrată în registrul
formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail cristian.racolta@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, fax: 0361/815.084,  jude-
ţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian,
în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:

SC BIO SAL  SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- bun imobil   situat  în localitatea Satu Mare,  strada Liviu Re-
breanu, nr. 74, judeţul Satu Mare, înscris în CF 150072 Satu
Mare, nr. cadastral 1858/7,1879/2, 1880/2, ipotecat în
favoarea BCR SA, la preţul de  450.000,00 lei plus TVA.

- Bunuri mobile (în bloc), de tip mobilier hotelier şi de restaurant
şi bunuri de bucătărie,  la preţul de 44.479,00 lei  plus TVA.
SC GAME MAKER SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite

-Stoc marfa din domeniul alimentar

Licitaţia va avea loc în ziua de 29.04.2016,   ora 11:00,   la sediul ales al
lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu,
nr. 56/A, judeţul Satu Mare. 

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.
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Miante Instal
Construcţii drumuri şi poduri Pavaje şi borduri

Tel. 0740.177.647Reţele apă şi canalizare

NE-AM
MUTAT ÎN

CASĂ NOUĂ!

MB EUROPA 
BROKER 

DE ASIGURARE SRL 

Satu Mare, str. Decebal nr. 5
(parter)

Asigurare RCA online:  www.mbeuropa.ro
E-mail: 

office@mbeuropa.ro
Telefon: 0261.710.470,

0744.288.530,
0744.393.211

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

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

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””
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Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

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

www.gazetanord-vest.ro

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găSiţi pe StRAdA MARtiR-
iloR depoRtAţi,  în inCintA

foStei tipogRAfii “SoMeŞul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri din oraş!

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

Hercom Satu Mare
str. Inăului, tel. 0769048053

depozit materiale de construcţii
comercializează:

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

plăci gips carton, polistiren şi multe altele.

CURSURI DE ȘAH
Pentru școlari şi preșcolari

în Satu Mare, Carei şi Tășnad

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
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olimpia a reușit o nouă
victorie, 3-2 cu unirea-
tărlungeni și rămâne

singura echipă neînvinsă  din
play-out-ul Ligii a 2-a seria B.

galben-albaștrii au făcut
un meci bunși cu siguranță dacă
nu aveau momentele de nesincro-
nizare din defensivă, diferența pe
tabelă la final era mult mai mare.

Olimpia a reuşit să des-
chidă rapid scorul. Bura a pătruns
în careu pe partea stângă, iar din
cădere popescu face henţ, iar lovi-
tura de pedeapsă este transformată
fără probleme de mărkuş (min.
17). Zece minute mai târziu, săt-
mărenii beneficiază de o lovitură
liberă de pe stânga. Brata cen-
trează, mingea îl loveşte în picior
pe potecu, iar arbitrul asistent a
considerat că devierea fundaşului
oaspete a depăşit linia de poartă,
astfel că s-a făcut 2-0 pentru Olim-
pia (min. 27). unirea tărlungeni
beneficiază şi ea de un penalty. ar-
bitrul central a văzut un henţ în
careu la Florin mureşan, iar min-
ciună îl învinge pe Băican din 11
metri (min. 41). până la finalul
primei reprize, Olimpia s-a mai re-
marcat prin două ocazii ale lui
mărkuş (min. 38, 43), dar scorul
pauzei avea să fie 2-1.

În partea secundă , Bu-
hăescu înscrie și el pentru 3-1 în
min 51 și se părea că vom asista la

o victorie facilă a Olimpiei.
mărkuș, Kanalos și Bu-

hăescu iroresc ocazii rarisime și,
așa cum se întâmplă în fotbal , oca-
ziile se răzbună. La 3-1 în minutul
90 Șuta scoate de sub transversală
o lovitură de cap a lui Korika iar la
faza următoare, potecu înscrie
după un corner....3-2.

Victorie meritată a Olim-
piei plătită însă cu prețul unor ac-
cidentări. Villand a ieșit cu
pomete spart, din nou, în min 28
iar Băican cu umărul dislocat a
ajuns la spital fiind înlocuit cu
Șuta.
fC olimpia: Băican (min. 63) –
Brata, Ciul, Onicaş, rus, Villand
(cpt., Florin mureşan min. 28),
tătaru, Buhăescu, Bura (Kanaloş,
min. 46), mărkuş, muntean.
tărlungeni: mihok – Vlăsceanu,
Forika, potecu, Şerban, Bucur,
Burlacu, Cocan (petra min. 72),
popescu (monea min. 54), min-
ciună, marin (cpt.),( petrean
min.87).
etapa următoare, Olimpia va juca
la reșița cu metalul.

mircea Bolba: ”În loc să
avem 4 sau 5 la 1, 
pe final am avut parte 
de emoții!”

Conferința de presă de
după Olimpia –tărlungeni a fost
una extrem de scurtă. iar la ea s-a
prezentat doar antrenorul Olim-
piei, mircea Bolba. acesta s-a ară-
tat mulțumit de dăruirea și

atitudinea elevilor săi și de faptul
că echipa a mai acumulat trei
puncte.

” mi-a fost teamă , sincer
de acest meci. nu i-am bătut ni-
ciodată pe cei din tărlungeni și
mereu ne-au pus probleme. Și azi
( nr sâmbătă) s-au agățat de orice
șansă de a reveni. trebuia să
câștigăm clar , la 3 sau 4 goluri
diferență , dar din cauza unor
neatenții în apărare, a unor greșeli
copilărești am luat cele două go-
luri. Îi felicit pe băieți, le

mulțumesc celor care au venit ală-
turi de noi și sătmărenilor le dorim
Sărbători fericite!” a transmis mir-
cea Bolba. 

acesta speră ca echipa să
rămână la fel de conectată și pen-
tru dubla cu reșița. ”Chiar dacă

jucăm cu ultima clasată, asta nu în-
seamnă că am câștigat dinainte. În
plus , ne vom revedea abia mier-
curi, le-am dat câteva zile libere ju-
cătorilor căci era firesc să fie cu
toții alături de familii acum de
paște” a încheiat mircea Bolba.

fLorin mureşAn

pLAy-off. etApA A 5-A
gaz metan mediaş – Chindia târgoviște 1-3
FCm Baia mare – uta Bătrâna Doamnă 2-2
CS mioveni – FC Braşov 4-2

CLAsAment
1. mediaş        5          3          1          1          10-7     31
2. uta BD     5          2          3          0          9-6       29
3. Chindia       5          2          2          1          9-6       28
4. mioveni       5          2          1          2          8-8       24
5. Braşov         5          1          0          4          9-15     22
6. Baia mare   5         1          1          3          8-10     17 (echipă depunc-
tată de FrF cu 4 puncte)
etapa viitoare, 7-8 mai, ora 11.00: uta – Baia mare, Brașov – mio-
veni, Chindia – gaz metan mediaș (duminică, ora 11.00)

LigA A ii-A, seriA 2, pLAy-out
Şoimii pîncota – CSm rm.Vâlcea 3-2
Olimpia Satu mare – unirea tărlungeni 3-2
universitatea Cluj – metalul reşiţa. 2-0

CLAsAment
1.CSm rm.Vâlcea    4     2     1     1     6-4    25
2.Şoimii pâncota     4     3     0     1     6-4     22
3.olimpia satu mare 4     3    1     0    8-4     21
4.univ.Cluj napoca 4     1     1     2     2-5    20
5.unirea tărlungeni 4     0     2     2     3-5   11
6.metalul reşiţa      4     0     1     3     1-6  -10

Liga a 4 a eLite: miCuLa- DOrOLț 1-4 (1-1) 

Recolta, pas mare spre titlu!
micula a rezistat doar o

repriză în fața celor de la Dorolț în
derby-ul etapei  din Liga a 4 a de elită.

turul lui Dacian nastai a
deschis scorul încă din minutul 3
prin pal și se părea că va reuși să
producă surpriza de a învinge lid-
erul... Doar că încet plusul de val-
oare și poate de pregătire fizică a
readus recolta în joc...gavrilescu a
egalat în min 20 și până la pauză
oaspeții au mai avut câteva

oportunități.
În partea a doua recolta s-

a distantat...radu Socaciu min 58 și
64 a dus scorul la 3-1 iar mester
nandor a marcat pentru 4-1 în min-
utul 72 pentru o victorie clară a
Dorolțului..La 3-1 pentru Dorolț,
gazdele au avut o bară și au ratat un
penalty prin ursan.
Alte rezultate:
Doba-Decebal 2-3
Vetiș-Oar 2-6

Orașu nou-ardud 2-1
moftin –tășnad 1-3

Clasament: 1 Oar 53 p., 2. recolta
Dorolț 51., 3. Decebal 49., 4.
tășnad 42., 5 Orașu nou 40p... 
miercuri Oarul a câștigat 5-1 cu
Doba dar va pierde la masa verde
marți la Comisie deoarece a folosit
un jucător aflat în stare de suspen-
dare.. astfel, recolta va trece de
marți pe primul loc în elite.

Liga a 2-a: OLimpia Satu mare- unirea tărLungeni 3-2

Sărbători liniștite!
8 galben-albaștrii, singurii neînvinși din play-out-ul din B2
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speranța Halmeu a câștigat
derby-ul play-off-ului ligii
a 5 a, 3-2 cu egri sasok

agriș, și a câștigat matematic
seria.

alin Caba a deschis
scorul în minutul 17, mike  a
mărit avantajul gazdelor în minu-
tul 51 iar apoi același Caba a în-
scris pentru 3-0 în minutul 59 și
se părea că Speranța nu va avea
emoții în a lua toate
punctele..Doar că vulturii au
revenit pe final , Kiraly min 73 și
83 a redus din diferență, 3-2.
Halmeul a strâns rândurile și a
ținut de avantaj până la final iar cu
această victorie își asigură pro-
movarea în liga a 4 –a.

Tot în play-off, Cetate II
ardud nu s-a prezentat, acasă în
meciul cu FC Certeze. a fost un
protest inedit al ardudenilor după
arbitrajele ciudate de care au avut
parte în deplasarile de la agriș ,
liga 5 a și orașu Nou, elite.

”Nu am vrut să facem
scandal , dar trebuia să tragem un
semnal de alarmă. arbitrajele îm-
potriva noastră în deplasare au
fost bătăi de joc.la agriș arbitrul
a prelungit peste 10 minute până
gazdele au egalat, vineri la orașu

Nou am condus cu 1-0 și apoi nu
ne-au mai lăsat să atacăm…Jucăm
de plăcere, asta trebuie să
înțeleagă arbitrii ,și nu să-și bată
joc de noi!” au transmis oficialii
de la ardud!

Într-un alt meci din play

off, recolta Dorolț- olimpia
Căuaș 8-1.
În play plăcere i: Dacia Supur-
Hodod 5-1 și Ghenci-marna 2-1
În play plăcere ii: Crucișor-
Craidorolț 3-0 și Bercu-moftinu
mare 1-1

Fotbal, azi la TV
21:45 fotBal, liGa
CamPionilor • DolCe 1
Bayern munchen - atletico
madrid ( in tur 0-1)

Box: “A fost un meci
strâns”
Boxerul român lucian Bute, care a
ratat titlul mondial WBC la cate-
goria suprermijlocie, după ce a ter-
minat la egalitate cu suedezul de
origine gambiană Badou Jack, cam-
pionul en titre, sâmbătă seara
(duminică dimineața, în româ-
nia), într-o gală desfășurată la
Washington, a declarat la final că “a
fost un meci strâns”, relatează Jour-
nal de montreal. ucian Bute ratează
titlul mondial WBC la supermi-
jlocie după un meci egal cu Badou
Jack “a fost un meci strâns.
Credeți-mă, a fost foarte strâns. Și
ultimul meu meci cu James De-
Gale a fost, de asemenea, strâns.
am demonstrat că încă sunt
printre cei mai buni”, a afirmat lu-
cian Bute. Totuși, Bute a avut
dificultăți în a intra în ritm în
primele reprize, contrar planurilor
făcute, și în ciuda faptului că nu a
reușit să facă diferența prestația sa
a fost suficient de bună pentru a
influența arbitrii-judecători. Doi
dintre aceștia au dat un scor de
114-114, în timp ce al treilea l-a
văzut învingător pe Jack, cu 117-
111. Conform regulamentului, la
meci egal campionul își păstrează
centura. Însă Badou Jack și promo-
torul său Floyd mayweather, din a
cărui echipă face parte pugilistul
suedez au contestat rezultatul. “a
trecut deja mult timp de când am
spus că a venit timpul pentru un
vânt de schimbare în rândul arbi-
trilor”, a precizat mayweather pen-
tru rețeaua Showtime. “este o
porcărie. loviturile lui Bute nu mi-
au făcut rău. am simțit că am
câștigat meciul cu excepția ultimu-
lui asalt. Nu este vina lui Bute, ci a
arbitrilor. oamenii știu că am
câștigat meciul”, a adăugat, la rân-
dul său, Badou Jack. lucian Bute,
în vârstă de 36 ani, are în palmares
32 de victorii (25 Ko), un meci
egal și 3 înfrângeri la profesioniști.
De la pierderea titlului mondial
IBF, în 2012, în fața englezului
Carl Froch, românul a câștigat doar
două dintre cele patru meciuri dis-
putate. el s-a înclinat în fața cana-
dianului Jean Pascal, în 2014,
înainte de a fi învins la puncte de
James DeGale, anul trecut în luna
noiembrie, în alt meci pentru titlu
(IBF). 

Dari lipău  - unirea Păuleşti 2-0 
Venus Dumbrava - Dacia medieşu aurit 2-0 
energia Negreşti - Voinţa lazuri 3-0 
Victoria apa - Someşul odoreu 4-2
Viile Satu mare - Someşul Cărăşeu 3-0

Clasament

1.Victoria apa 1613 1 2 56-15 40p
2.aS livada 159 4 2 39-17 31p
3.Dari lipău 169 3 4 38-22 30p
4.energia Negreşti 159 1 5 28-19 28p
5.unirea Păuleşti 168 2 6 31-18 26p
6.Venus Dumbrava 167 2 7 36-33 23p
7.Someşul odoreu 155 6 4 30-28 21p
8.Dacia medieşu aurit 165 5 6 29-28 20p
9.Viile Satu mare 165 4 7 29-34 19p
10.Voinţa lazuri 165 1 10 27-44 16p
11.ugocea Porumbeşti 153 0 12 16-52 9p
12.Someşul Cărăşeu 161 1 14 15-64 4p

Frohlich Foieni -Fortuna Căpleni 2-0
Viitorul lucaceni - Stăruinţa Berveni 2-0
recolta Sanislău - unirea Pişcolt 1-0
real andrid - Schwaben Cămin 4-4
Schamagosch Ciumeşti - Voinţa Babţa 0-2
olimpia Domăneşti - Vulturii Santău 4-3

Clasament  
1.real andrid 1612 2 2 51-24 38p
2.Voinţa Babţa 1611 0 5 50-29 33p
3.Schwaben  Cămin 1610 2 4 36-21 32p
4.Viitorul lucaceni 169 1 6 35-31 28p
5.Stăruinţa Berveni 168 3 5 32-23 27p
6.Fortuna Căpleni 168 0 8 34-34 24p
7.recolta Sanislău 168 0 8 23-28 24p
8.Schamagosch C 166 1 9 22-39 19p
9.Frohlich Foieni 165 3 8 22-34 18p
10.unirea Pişcolt 164 2 10 19-32 14p
11.Vulturii Santău 164 1 11 29-40 13p
12.olimpia Domăneşti163 1 12 24-42 10p

MegaNet &MegaNet &
Terasa MegaTerasa Mega
Str. Păuleşti, nr. 11.
Rezervări la telefon:

0741.775.253

Distracţie!

Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!

florin mureşan

lIGa a 5-a

Speranța Halmeu câștigă derby-ul
play-off-ului!
8 Protest inedit la mădăras, Cetate II ardud nu s-a prezentat la meciul de acasă cu Certeze

lIGa a 4-a SerIa a  /  Apa, de neoprit! lIGa a 4-a SerIa B  /  Spectacol în
derby-ul Real-Schwaben

azi unul dintre cei mai
reprezentativi oameni de sport din
Satu mare, Florin mulcuţan,
împlinește 41 de ani.

un om cu greutate şi la
propriu şi la figurat în sportul
sătmărean, Florin mulcuţan a real-
izat multe în lumea boxului, și, chiar
dacă și-a anunțat demisia din
funcţia de secretar al asociaţiei
Judeţene de Box, a rămas alături de
sport în calitate de preşedinte al
secţiei de box de la aS olimpia
Căuaş.

Conduce şi o firmă de
pază şi are doi copii minunaţi, mara
şi Vlad de care este foarte mândru.

Fost pugilist, se implică mult în re-
lasarea acestui sport în judeţ, are o
relaţie de prietenie cu fostul
preşedinte al FrB, fostul campion
mondial leonard Doroftei. 

un sincer la mulŢI
aNI şi din partea prietenilor de la
Gazeta de Nord-Vest și Nord Vest
TV, şi multă sănătate şi putere de
muncă!

La mulți ani, Florin Mulcuțan!

Pilotul german Nico
rosberg (mercedes) a câștigat,
duminică, marele Premiu al
rusiei la Formula 1, a patra etapă
a Campionatului mondial, fiind
cronometrat cu timpul de 1 h 32
min. 41 sec. 997/1000.

rosberg, care se află la a
patra victorie în acest sezon în
tot atâtea curse, a fost urmat la
25 sec. 022/1000 de coechip-
ierul său, britanicul lewis
Hamilton (mercedes), la 31

sec.998/1000 de finlandezul
Kimi raikkonen (Ferrari), la 50
sec. 217/1000 de finlandezul
Valtteri Bottas, la 1 min.14 sec.
427/1000 de brazilianul Felipe
massa, ambii de la Williams-
mercedes etc.

În clasamentul Campi-
onatului mondial al piloților, pe
primul loc conduce detașat Nico
rosberg, care are un avans de 43
puncte în fața primului său
urmăritor, lewis Hamilton.

Formula 1 

Nico Rosberg (Mercedes),
învingător în MP al Rusiei



OFERTE DE SERVICIU 

l SC Angajeaza lucrator de sem-
nat SSM cu curs de 80 de ore si in-
giner pentru Laborator de analize si
incercari in constructii. CV-ul se
trimite la office@esrom.ro
l Angajez cioban pentru oi, bun
mulgător şi priceput. Salariu
900Lei. Tel. 0773.380.810.
l Angajam sofer categoria B, ex-
perienta, transport intern si inter-
national in Carei. 0745506310
l Angajam instalatori, salar mo-
tivant. 0751.125.475

CERERI DE SERVICIU

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

0753.825.165 

MATRIMONIALE

l Vreau sa cunosc un barbat intre
60-70 ani,Telefon 0741.926.925
l Vaduv, 42 de ani, caut doamna
serioasa si frumusica, hotarata pen-
tru casatorie. Telefon 0759.145.389
l Pensionara, caut domn pentru
relatie serioasa. Tel. 0757645413
l Caut domn serios in varsta de
pana la 60 de ani. 0771316324

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

l Duc 2 persoane in nordul Ita-
liei cu masina mica pe vineri
01.04.2016. Detalii la telefon
0741.308.611
l Transport ieftin nisip, balastru,
diverse cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Ro-
mania-Germania-Romania, la fie-
care sfarsit de saptamana. Telefon:
0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse,
3,5 tone. Telefon 0753-660219,
0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, urmă-
toarele: balastru, pietriş, moloz, pă-
mânt pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier,

orice, la cererea clientului. Seriozi-
tate 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
negociabile, in orice tip de teren. In-
formatii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti, bo-
tezuri, majorate la pret corect. Bo-
nusuri masina de facut bule de
sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, lapto-
puri, instalare Windows XP, 7,8, se-
tare reţea Wi-Fi, curăţire unitate,
instalare programe office etc. La ne-
voie-deplasare la domiciliu. Telefon
0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, te-
lefoane, tablete cu hărţile 2014, full
Europa, compatibil cu toate apara-
tele cu harta pentru maşină mică,
camion. Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, bo-
tezuri la preţ corect. Bonus: maşină
de făcut bule de săpun, fotografii
magnetice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
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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

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

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

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

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



Gazeta de Nord-Vest Mica publicitate13/ Marţi, 3 mai 2016

l Dau ore de matematică. Tele-
fon 0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare
Windows, devirusare. Telefon
0743-365114.
l Repar maşini de spălat la do-
miciliul clientului. Ofer garanţie.
Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat.
Telefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de
făcut pălincă la comanda clientului,
de orice dimensiuni de la 1,5 litri
până la 1000 litri chiar şi la domici-
liul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet laminat cu
maşină aspirator. Telefon 0744-
935068.
l Filmări, fotografii, albume foto
personalizate pentru nunţi, bote-
zuri şi alte evenimente speciale. Edi-
tare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV,
Hi8 pe DVD. Experienţă mare în
domeniu la cele mai mici preţuri!!!
Telefon 0745-210755.
l Execut lucrări de reparaţii elec-
trice şi electrocasnice. Telefon
0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balus-
trade, copertine din fier şi din inox.
Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la
domiciliul clientului. 0742-
993505.
l Executăm toată gama de lucrări
în instalaţii sanitare şi gaze naturale
la preţuri avantajoase. Proiecte,
montări şi service microcentrale,
apă, canalizare. Autorizaţii ISCIR
+ ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele
importante din viaţa dumneavoas-
tră, vă oferim filmări şi fotografii
pentru nunţi, botezuri şi alte eveni-
mente, cu aparatură profesională.
Avem experienţă în domeniu, la
cele mai mici preţuri. Telefon:
0744-804981. 

TERENURI

l De vanzare 25 ari teren intre
Somes si dig, jumatete cu pomi
fructiferi mari, restul pentru gradi-
narit. Telefon 0771.223.795
l Vand teren 26 ari Satu Mare,
str.Curtuius. Tel 0744.511.030
l Schimb teren agrico cu garso-
niera. Tel 0721.022.662
l Vand terenuri in Satu Mare,
str.Victoriei 35.5 ari si 26 ari pe
str.Curtuius. Tel.0744.511.030
l Vand teren pentru casa, Poli-
gonului nr.43. 0722 637.103
l Vand teren intravilan 1079
mp., strada Padurea Noroieni
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in
Martinesti, cartier Verona. Tel
0744.252.824
l Vand teren 24 arii vizavi de
SMT, in Lazuri, pret 10.000 euro.
Tel 0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii,
front 42 m cu anexe, aproape de
Satu Mare. Pret negociabil. Tel
0755401594, 0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha)
cu documentatie si autorizatie de
constructie, mediu, pompieri, pen-
tru o fabrica de procesare a legume-
lor si fructelor. Tel 0745855032

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada ari-
nului. 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
camera bucatarie baie (apa, curent)
situata langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament Micro 17, 2
camere, decomandat, parter, 47 mp,
necesita renovare, imediat ocupabil.
Tel.0770.753.216, 0770.558143
l Vand apartament 2 camere,
Drumul Careiului, Micro 16. Tele-
fon 0746736188
l Vand apartament 2 camere,
Micro 17, aranjat, gol, imediat ocu-
pabil, Belsugului, et.4, cu acoperis.
Tel 0740.634.814
l Vând apartament 2 camere,
Micro 15 str. Oituz, preţ 19.500
euro.Tel. 0720.031.047  
l Vând apartament 2 camere în
14 Mai, et.4, acoperis, pus la
punct.Pret 18.000 euro. tel
0741601130
l Vând apartament 2 camere
micro 15, et.2, semidecomandat,
suprafata 50MP, pret  18.000 euro.
tel 0741601130
l Vand apartament 2 camere,
central, 25.000 euro. Tel
0745325900

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap. 3 camere la
parter,Carpaţi 2, utilat.Preţ nego-
ciabil, 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 jumă-
tate zona Strandului 65.000 euro.
Tel. 0742.763.592
l Vând apartament 3 camere si-
tuat pe Drumul Careiului nr. 34 şi
garsonieră. Telefon: 0740-477865
şi 0749-689895.

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Vand apartament 4 camere, etaj
3, Carpati 2, garaj mare sub bloc,
pret 49500 euro. Tel.0746149882,
0741139360
l Vand apartament 4 camere,La-
lelei et.6(din 8) partial mobilat,ter-
mopane,centrala proprie,usa

antiefractie la 41.000
euro.Tel:0722.577.858 
l Schimb apartament cu 4
camere in Timisoara in zona cen-
trala 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 grad-
ina, pret 93.000 euro negociabil
negociabil sau jumatate din pro-
prietate 41.500 euro negociabil.
Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj
Odoreu,4 camere
decomandate,bucatarie,baie uti-
late,curte si gradina cu vie si pomi
fructiferi .Relatii
Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătă-
rie, baie; construcţie nouă în
curte: cameră, baie, bucătărie, ne-
terminate, garaj, curte, 3,5 ari
teren. 0752-685514, 0770-
542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10
ari teren extravilan, aşezat la ca-
pătul străzii Odobescu. Utilităţi
la 200 m. Telefon 0741-346895.

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)



IMOBILIARE CAREI

l Vind spatiu comercial Carei, 1
Decembrie 1918, 42, TABU ABC,
60 mp (3x30 p+m). 0744632597
l Vand apartament cu doua ca-
mere, 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
l Inchiriez birou cu toate dota-
rile in Carei. Telefon: 0746335117,
0748823825
l Vand apartament 37 mp, 2 ca-
mere, et IV, renovat complet, mute
dotari in Carei, 17.600 euro. Tele-
fon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de
35 mp apa+ gaz+ baie in Carei.
Telefon: 0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz intro-
dus, 10 ari teren in Carei, 24.000
euro, neg. Telefon: 0746476885

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand teren agricol. Telefon
0721.022.662
l Vand casa, pozitie frumoasa,
pe baza unui motiv o vand cu
70% reducere. Informatii la tele-
fon 0261.871.558
l Vand casa in Micula, 2 ca-
mere, bucatarie, hol cu anexe si
gradina. Tel 0745.323.219
l Vand casa in localitatea
Pomi. Telefon 0756.698.714
l Vind casa Comuna Camin
174. 0361884847
l Vînd casă cu teren la Pomi
20 ari,30.000 euro
negociabil.Tel.0742.692.590  
l Vand casa in Baba Novac, nr.
110. Informatii la 0749.931.686 
l Vand casa in Odoreu, str.Re-
publicii, nr. 201. Telefon
0752.757.412  
l Vand in Seini 2,1 ha teren
intravilan si padure.Schimb cu
imobil sau autotur-
ism.0740.707.473
l Vand casa in Lipau, 35 ari,
sosea asfaltata, canalizare.Tel
0745.490.742 
l Vand casa in rosu cu 25 ari
teren in satul Ciuperceni,
inf.0753.660.219 

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.
Telefon: 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, al-
ternator, capota, bara, etc. Tel
0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand carbune, transport la do-
miciliu. 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 mo-
toare electrice. Informatii
0773809716
l Vind moped chinezesc, insta-
latia 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
sacrificat, crescuti bio.
Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vind tractor U650, stare foarte
buna, ieftin. 0740167219,
0740897141
l Vand mori actionare
tractor/electri, desfacatori porumb
actionare tractor/electric, ameste-
cator furaje.Utilajele sunt
noi;Tel:0723.506.508  
l Vand tractoare Fiat, Case, In-
ternational, coase, discuri, agricole
noi, prese balotat, semanatori, anve-
lope tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import,
tractoare International, Fiat, Case,
putere 50 CP-125 CP, coase, sem-
anatori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 

ÎNCHIRIERI

l Autoturisme 0743450946
l Dau chirie, Cabinet Stomato-
logic, 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 semi-
central. 0722637103
l Cumpar seminte negre, floarea
soarelui pentru ambalat, pretul pe
loc. Tel. 0745.217.725 ;    0261-
831414
l Cumpăr maşini pentru progra-
mul rabla, asigur radierea maşinii,
rog seriozitate. Tel. 0740968675
l Cumpăr mobilă lucioasă cu
flori sau ornamente Tel.:
0757.785.039  
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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

Vânzări  anvelope second hand
si noi. Jante tablă si aliaj,
tel:0746 817 662

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:
„Romanii, scrisoarea care a schimbat
lumea”, ep. 2
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Casa Zburătoare”, ep. 19
09:30 – Program educativ: „Să
vorbim în Engleză”, ep. 20
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
13:00 – Film documentar: „Râşnov,
cetatea trandafirilor”
13:30 – Săptămâna Soprtivă
(reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Oameni şi Fapte (reluare)

17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului
19:10 – Puterea Exemplului 
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Muzică şi voie bună     
23:00 – Ştiri NV TV 
23:30 – Film documentar:
„Romanii, scrisoarea care a schimbat
lumea”, ep. 2 (reluare)
00:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare) 
01:00 – Muzică de petrecere
02:00 – Glasul Bisericii (reluare)
03:00 – Film documentar:
„Iranium”
04:00 – Muzică şi voie bună
(reluare)   
06:00 – Avocat TV  (reluare)
07:00 – Ştiri NV TV

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 21:45 Fotbal
UCL: Bayern Munchen - Atletico
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) 

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)
Vă sfătuim să nu vă asu-

maţi nici un risc astăzi, pentru că
sunteţi nervos şi s-ar putea să mi-
zaţi greşit. Nu călătoriţi cu maşina! 
TAUR (21.04 - 21.05)

Aveţi de rezolvat o mul-
ţime de probleme, pe care le-aţi tot
amânat. Aveţi tendinţa să începeţi
mai multe treburi deodată. Vă sfă-
tuim să vă organizaţi cât mai rigu-
ros.
GEMENI (22.05 - 21.06)

Vă recomandăm să fiţi
deosebit de prudent astăzi, pentru
că puteţi avea probleme cu sănăta-
tea sau chiar accidente. 
RAC (22.06 - 22.07)

Ar fi bine să evitaţi călă-
toriile lungi şi petrecerile. Pe fon-
dul oboselii acumulate, puteţi
deveni irascibil şi nu este exclus să
vă luaţi la ceartă. 
LEU (23.07 - 22.08)

Dimineaţa vă treziţi obo-
sit şi nervos. Încercaţi să vă contro-
laţi agresivitatea, pentru că riscaţi
să declanşaţi un conflict! 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Vă sfătuim săa nu faceţti
vizite, chiar dacăa partenerul de
viaţă insistă. Profitaţti de timpul
liber pentru a vă odihni! 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Plecaţti într-o călătorie
foarte importantă, care vă poate
aduce câştiguri serioase.  
SCORPION (23.10 - 21.11)

Aveţi mare nevoie de un
împrumut. Până la urmă, reuşiţi să
faceţi rost de bani. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Dimineaţa aveţi dificul-
tăţi de comunicare şi sunteţi nein-
spirat. S-ar putea să deveniţi agitat
şi nervos. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Nu sunteţi în cea mai
bună dispoziţie şi aveţi tendinţa să
exageraţi. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Fiţi atent pe ce daţi banii!
S-ar putea ca partenerul de viaţă să
nu fie de acord cu cheltuielile pe
care le faceţi. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Este posibil să primiţi o
veste proastă de la o rudă îndepăr-
tată. Aceasta vă indispune şi vă
obligă să vă schimbaţi programul. 

HOROSCOP

Ora 21.45 -Fotbal UCL: 
Bayern Munchen - Atletico

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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8sursa: the
weather channel

Curs valutar

8 10%  șanse de precipitaţii

Maxima: 19°C         Minima: 9°C
Vânt E între 15 și 25 km/h

Vând teren, intravilan, str.
mesteacănului - satu mare

suprafaţă de 27,57 ari

Preţ foarte avantajos şi negociabil! 
Contact: 0743.487.204

aa

a

EURO 4,4774

USD 3,9348

100 Forinţi 1,4364

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

În Satu Mare să fii tru-
badur şi să-ţi cânţi dragostea
către aleasa inimii, aşa cum ne
îndeamnă versurile uneia dintre
cele mai cunoscute romanţe ro-
mâneşti, este fără doar şi poate
una dintre cele mai periculoase
îndeletniciri. Nu de alta dar este
aproape un gest sinucigaş să stai
sub un balcon (şi asta în buricul
târgului) si să-i cânţi iubitei tale
o serenadă deoarece ai toate şan-
sele să te trezeşti cu el în cap.
Cam aşa au stat lucrurile zilele
acestea când un stâlp de
susţinere al balconului unei
clădiri din Piaţa Libertăţii, de
lângă de Ceasul Electric, s-a de-
sprins şi s-a prăbuşit pe trotuar.
Doar o minune a făcut ca dita-
mai bucata de câteva sute de
kilograme să nu cadă pe vreun
trecător. Desigur că după ce
trecătorii au solicitat sprijinul
autorităţilor prin Serviciul Unic
Apeluri de Urgenţă 112, la faţa
locului s-a deplasat  un echipaj
al Poliţiei Locale pentru a secur-
iza zona. Şi totul s-a rezumat la
aceasta, adică o bandă care
atenţionează trecătorii şi
potenţialii trubaduri că zona

este periculoasă şi că ar fi bine să
o luăm prin altă parte. 

În cazul acesta versurile
binecunoscutei romanţe a lui
Titi Botez vor fi înlocuite, de
către sătmăreni, cu varianta de
jargon şi care vor suna cam aşa:
Sub balcon ţi-am cântat o
serenadă, Şi-al dracului să fiu
dacă ţi-o mai cânt, A venit toată
lumea să mă vadă, Cum dau cu
c…l de pământ.   

sub balcon eu ţi-am cântat
o serenadă. Şi-al dracului 
să fiu dacă ţi-o mai cânt!

Sătmărenii, invitați la
distracție acvatică
8 Ștrandurile din municipiu au dat startul la distracție!

Aquastar și Ștrandul Satu
Mare – Nord Vest Ter-
mal Park, și-au deschis

larg porțile. De acum, sătmăre-
nii pot petrece fiecare weekend
sau zi liberă la ștrandurile din
municipiu. Pe lângă înot,
aceștia se pot bucura și de
saună, masaj, spa, băi termale
și multe alte oportunități de re-
laxare și distracție. 

Dat fiind faptul că s-a
decis deschiderea ștrandurilor,

se pare că luna mai a adus cu ea
vreme bună și distracție. Con-
ducerea ambelor ștranduri a
mărturisit faptul că datorită vre-
mii frumoase și dorința aprinsă
a sătmărenilor de a ieși la piscină
în aer liber, aceștia au hotărât să
dea startul la distracția acvatică.
De asemenea, au mai mărturisit
faptul că i-a surprins numărul
mare de oameni care, deja din
prima zi, au ales să petreacă  la
ștrand câteva ore. 

”Până în prezent am în-
registrat un număr de 150 de
persoane la intrarea în ștrand.
Un număr destul de mare,

având în vedere faptul că am
deschis cu puțin timp în urmă”,
a mărturisit Raluca Țânțaș, di-
rectoarea Ștrandului Satu Mare
– Nord Vest Termal Park.

Așadar, nu puțini au
fost cei care au ales să sărbăto-
rească a doua zi de Paște în pis-
cinele ștrandurilor din județ.
Vremea bună și apa caldă din
bazine au creat o oportunitate
bună pentru doritorii de
distracție și relaxare. Sătmăreni,
de toate vârstele, au avut parte
de o zi extraordinară în aer
liber, la ștrandurile din munici-
piu.

ioana simion
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