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clinicA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este
Vineri, 20 mai 2016

ziua 141 a anului

Unii oameni au demnitatea
ambiţiei lor, alţii a situaţiei lor, cei
mai puţini demnitatea persoanei lor. 

(Nicolae Iorga)

Soarele răsare la 5 şi 45 minute,
apune la 21 şi 6 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - Sf. Mc. Talaleu; Sf.
Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pust-
nicul (Dezlegare la peşte)
Romano – catolic - Ss. Bernardin
din Siena, pr.; Lidia, ucenica sf.
Paul, R.
Greco – catolic - Sf. m. Talaleu.

1927 - Charles Lindbergh,
pilot din Detroit, a efectuat
primul zbor fără escală peste
oceanul Atlantic, la bordul
unui avion monoplan.

OPINIE DE GAZETAR

VOICU D. RUSU

Aproape jumătate din
cetăţenii a opt state membre ale UE
ar participa la un referendum
privind ieşirea din Uniune dacă li s-
ar oferi ocazia pe care o au britanicii
în 23 iunie. 

În mod concret, 45% din-
tre cei 6000 de oameni chestionaţi
de institutul IpSoS Mori în Belgia,
Franţa, Germania, Ungaria, Italia,
Polonia, Spania şi Suedia spun că
vor să îşi exprime opinia în legătură
cu apartenenţa la UE. o treime ar
vota pentru părăsirea Uniunii, dacă
ar avea această posibilitate. 

Procentajul celor care s-ar
pronunţa pentru „ieşire” este de
48% în Italia, 41 % în Franţa, 26 %
în Spania şi 22 % în Suedia. În Ger-
mania 34% au spus că ar dori ca ţara
lor să iasă din UE. Italienii speră să

aibă propria şansă să meargă la urne
pentru a vota pe subiectul
apartenenţei la UE, ceea ce
înseamnă că, chiar dacă votul din
Marea Britanie va fi în luna iunie
„nu”, subiectul rămâne de actuali-
tate. 

Sondajul mai arată că 49%
din cei chestionaţi cred că Marea
Britanie va opta în 23 iunie pentru
ieşirea din UE, procentul fiind,
surprinzător, mai mare decât cel în-
registrat chiar în rândul britanicilor
– 35 %. 

Pe de altă parte, în Italia,
Mişcarea Cinci Stele, anti-sistem, a
ajuns a doua forţă politică a ţării şi
susţine ieşirea din zona euro. Iar în
Franţa, Frontul Naţional, condus de
Marine Le Pen, vrea de asemenea,
renunţarea la moneda unică. 

În pofida euroscepticis-
mului european, există totuşi ţări
care doresc integrarea în UE.
Printre acestea se numără statele
din Balcani, Ucraina şi Turcia.
Preşedintele turc, Recep Erdo-
gan, a afirmat că aderarea este un
obiectiv strategic al ţării sale. De
altminteri, Ankara a anunţat că
nu-şi va schimba legile de com-
batere a terorismului pentru a în-
truni condiţiile UE. Şi Serbia ar
dori să intre în UE dar nu acceptă
ca pentru un astfel de demers să
fie obligată la recunoaşterea
Kosovo-Metohija. 

oricum, referendumul
din 23 iunie din Marea Britanie
ar putea însemna un moment de-
cisiv pentru viitorul Uniunii Eu-
ropene. 

Europenii – pro sau contra UE 

recoMANDărI  NorD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

ORA ADEVĂRULUI
PoLITICA LA “oRA
ADEVĂRULUI”
Pentru o bună informare a tele-
spectatorilor, în legătură cu actu-
ala conjunctură politică şi pentru
a dezbate, relata şi informa într-
un mod cât mai obiectiv şi optim
informaţiile politice de la nivel
local şi judeţean, NoRD VEST
TV vă invită de luni până vineri,
de la ora 18.00, alături de invitaţii
zilei la dezbateri care să ofere
posibilitatea expunerii punctelor
de vedere ale partidelor politice
pe care invitaţii noştri le prezintă.

INCURSIUNE ÎN COTIDIAN
- EDIŢIE SPECIALĂ
CURS FESTIV GoLDIŞ 2016
La Filarmonica de stat DINU
LIPATTI din Satu Mare a avut
loc marţi, 17 mai, cursul festiv
la care au participat
absolvenţii Facultăţii de
Ştiinţe economice,
informatică şi inginerie –
promoţia 2016. Alături de
fericiţii absolvenţi au fost
prezenţi: părinţi, rudenii,
colegi de muncă şi prieteni. Vă
invităm să urmăriţi înregis-
trarea acestui curs festiv.

www.gazetanord-vest.ro
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Gloria şi decăderea Castelului Vecsey
8La Livada, un remarcabil exemplu de arhitectură barocă se află într-o stare deplorabilă

Castelul Vecsey din Livada,
construit între 1760-
1764, un remarcabil ex-

emplu de arhitectură barocă, de
plan dreptunghiular, pe două
nivele şi cu o mică curte
interioară, se află astăzi în
paragină, din păcate, ca multe
alte monumente istorice din
judeţ. Odinioară, exemplu al
bogăţiei şi puterii uneia dintre
cele mai bogate familii din zonă,
astăzi, în subordinea Direcţiei
pentru Tineret Satu Mare, într-o
stare deplorabilă, fără ca vreo
persoană să ia măsuri.

Castelul a fost construit
de familia Vecsey şi este cel mai im-
portant monument de arhitectură
al localităţii, fiind construit între
1760-1764. Clădirea a avut un etaj
ornamentat cu sculpturi din lemn,
care, însă, a fost distrus în urma
unui incendiu din 1823, iar
castelul a fost acoperit ulterior fără
a mai fi reconstruit cel de-al doilea
nivel.

Deasupra intrării centrale
se află blazonul familiei Vécsey,
care stă mărturie că în această
clădire a trăit o importantă familie
de nobili, a cărei domeniu feudal
se întindea peste câteva zeci de
sate. Din anul 1507 localitatea Li-
vada a fost stăpânită în mare parte
de familia Vecsey, iar din anul
1924 de către familia contelui Sz-
taray. Din familia baronului Véc-
sey, primul stăpân a fost Vécsey
Sándor, având domeniul feudal în
82 de sate, trecând şi peste hotarul
de azi, până în Ungaria, scrie
Anzik Albert, în monografia
localităţii.

Faţada clădirii este păzită
de doi zmei executaţi din alamă pe
jgheab, pentru a speria spiritele

rele. Castelul este înconjurat de un
parc englezesc ideal pentru
plimbări, plin cu copaci seculari. În
secolul al XX-lea castelul a revenit
familiei Sztaray, care a fost nevoită
să-l părăsească în 1944.

Baroneasa Vecsey 
Eszter,  ultimul de-
scendent al familiei

Puterea economică a fami-
liei este reflectată în multe construcţii
realizate în Livada, precum: castelul
Vécsey (1760-1764), castelul
vânătorilor de la Barkólcza (1870),
distrus în 1944, casino (1828),
clădire pentru jandarmi (1848),
moara cu aburi (1825) demolată în
1967, şcoli confesionale (romano şi

greco-catolică), poşta (1890), cabinet
medical (1900), locuinţe pentru
angajaţi, 84 familii, locuinţe pentru
nevoiaşii satului, 7 familii, calea ferată
îngustă pentru transportul buştenilor
din pădurea Dimaság şi Barkólcza,
Fabrica de spirt (1940), 4 ferme agri-
cole (Jozsef, Miklós, Görbeszeg, Ma-
jdlesz) cu construcţii, magazine şi
locuinţe.

Baroneasa Vecsey Eszter
este ultimul descendent al familiei
care a trăit în castelul din Livada.
Povestea celei care a fost probabil cea
mai bogată femeie din judeţ în 1944
este una incredibilă, Baroneasa Vec-
sey ajungând să îşi trăiască ultimii ani
din viaţă, în condiţii modeste, în casa
familiei fostei sale cameriste, Bancsi
Csuka Juliska.

Din cartea jurnalistului

Iosif Ţiproc, „Conace, oameni, des-
tine”,aflăm că baroneasa Vecsey avea
o avere de peste 8000 de ha de teren
arabil, păşuni şi păduri. Nu reuşeşte
să conducă singură feuda, iar în anul
1924 l-a chemat pe un nepot de-al ei,
Sztaray Mihaly, să o ajute. Odată cu
venirea ruşilor în 1944 pe aceste me-
leaguri, contele Sztaray pleacă din Li-
vada, însă baroneasa decide să
rămână în castelul în care s-a născut.

În 20 octombrie 1944, cu
două zile înainte de a intra ruşii în Li-
vada, ea şi-a pregătit un bagaj mic şi a
părăsit castelul, mutându-se la familia
cameristei sale, care locuia într-o casă
modestă.
Baroneasa a trăit cu gândul că, după
ce va trece războiul, se va întoarce în
castel, însă nu a fost să fie aşa. Ultimii
opt ani din viaţă i-a trăit în casa fam-
iliei Bancsi Juliska, nu în cele mai
bune condiţii. În martie 1951,
baroneasa a decedat. Familia Csuka
a făcut o înmormântare după
posibilităţile ei, iar baroneasa a fost
îngropată în cimitirul romano-
catolic, în spatele capelei Vecsey, unde
se odihnesc şi ceilalţi membrii ai fam-
iliei. Aceasta a trăit între anii 1863-
1951.

Lăsat în paragină
Astăzi castelul, care

cândva arăta faima şi puterea fam-

iliei Vecsey, este lăsat să se dărâme,
acoperişul deja dă semne de
şubrezire. În plus, clădirea a rămas
fără geamuri, iar grădina este
neîntreţinută de ani buni. Imobilul
se află în administrarea Direcţiei
de Sport şi Tineret Satu Mare care
în momentul de faţă nu dispune  de
banii necesari pentru reabilitare iar
autorităţile locale care vor să-l ia în
administrare, au nevoie de acor-
dul Guvernului. Restaurarea
castelului ar costa în jur de 8
milioane de euro, iar singura lui
şansă sunt fondurile europene.

Primăria Livada şi-a
arătat însă disponibilitatea de-a
prelua clădirea. Pentru ca acest
lucru să fie posibil ar fi nevoie
însă de o hotărâre de Guvern,
lucru pe care mizează şi edilul.

"Ne-ar interesa să re-
dobândim dreptul de propri-
etate ca să putem accesa fonduri
europene. După calculele făcute
ar necesita undeva între 5 şi 7-8
milioane de euro ca să arate cum
arăta cândva, pe vremuri. Eu
sper că va fi favorabil ca să  îl
putem pune la punct pentru că e
păcat, vă spun sincer, e o clădire
foarte frumoasă şi păcat cum
arată momentan", susţine Arthur
Piricsi, primarul orașului Li-
vada.

NICOLAE GhIŞAN

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     16.06.2016  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
medicul de familie
Programări la telefon:  0740.839.818
______________________________________
În fiecare zi de  Luni , Miercuri şi Vineri  între  orele
11:00 şi 13:00, la Cabinet Dr. Coica va 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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Mega Mall-ul, la un pas să nu se
mai construiască
8Primarul Dorel Coica dă vina pe consilierii locali și spune că situația este gravă

Din cauza luptei politice
absurde din Consiliul
Local - pe alocuri chiar

contrară intereselor comunității,
New Europe Property Invest-
ments (NEPI) - investitorul de la
Mega Mall - are mari probleme în
continuarea proiectului de la Satu
Mare.

Primarul a găsit
vinovații

Primarul municipiului
Satu Mare, Dorel Coica, a recunos-
cut astfel unele informații care circu-
lau în mediul local de câteva zile.
”Grație” respingerii unor proiecte vi-
tale pentru buna desfășurare a
proiectului - la care au conlucrat con-
silierii UDMR și PNL - spune pri-
marul municipiului Satu Mare,
Dorel Coica. ”Din cauza opoziției pe
care au făcut-o permanent consilierii
UDMR și consilierii PNL, suntem
la un pas de a pierde investiția lui
NEPI. Deci, efectiv, Mega Mall-ul
din Satu Mare. Un an de zile au băgat
(consilierii locali UDMR și PNL,
n.red.) frâne și strâmbe, ba au votat
împotrivă ba s-au abținut, încât nu
am putut să avem o majoritate în

Consiliul Local și practic sunt blocați
(NEPI, n.red.)”, a declarat primarul
Dorel Coica. 

Investitorul 
ar fi contrariat

Mai mult decât atât,

edilul șef sătmărean spune că
reprezentanții NEPI sunt foarte
supărați pe atitudinea unor factori
de decizie. Care se încăpățânează
să invoce tertipuri birocratice și
juridice pentru a menține proiec-
tul în suspans. ”Sunt extrem de
supărați că au întâlnit bariere aici

și au spus că în nicio altă locali-
tate, în nicio altă țară, nu s-a în-
tâmplat ce s-a întâmplat aici, cu
un blocaj din partea consilierilor”,
a mai spus Dorel Coica. Dincolo
de lupta politică, un lucru este
cert: proiectul Mega Mall este
blocat!

CIPRIAN BÂTEA

BLOCAJ. Lupta din Consiliul Local pare să fie fatală dezvoltării orașului

Direcția de Cultură a
municipiului Carei a relansat cam-
pania de promovare a lecturii în
aer liber, intitulată „Cuibul de
cărți”. Toți cei care doresc să se bu-
cure de lectură în aer liber pot face
acest lucru în parcul dendrologic
din Carei, începând de miercuri,
18 mai 2016. Proiectul constă în
amplasarea de căsuțe din lemn în
mai multe locații din parcul den-
drologic din Carei, în care sunt
așezate cărți, care pot fi citite de
trecători.

Cele patru „cuiburi” au
fost așezate la intrarea principală a
Castelului, lângă fântâna arteziană
din parc și în apropierea bustului
contelui Alexander Károlyi. Și în
acest an, una din cele patru căsuțe
(cea de lângă bustul contelui
Alexander Károlyi) a fost așezată

mai jos, față de celelalte, astfel
încât și copiii să poată citi cărți
special pregătite pentru ei.
Trecătorii vor putea alege o carte,
pe care, după ce o studiază, sunt
rugați să o pună la loc, dând astfel
posibilitatea și altor vizitatori să
citească aceeași carte. Fiecare Cuib
de cărți cuprinde 14 cărți în limba
română și maghiară. Campania se
va desfăşura pe toată durata verii.
„Vă informăm de asemenea că la
intrarea principală în castel va fi
amplasată o urnă, în care toți cei
care doresc să doneze cărți pentru
sprijinirea campaniei și diversifi-
carea titlurilor, pot face acest
lucru, începând de marți, 24 mai
2016. Vă mulțumim și vă urăm
lectură plăcută!”, se arată în comu-
nicatul de presă al Direcţiei de
Cultură Carei.

Careiul, orașul ideilor frumoase
de cultură
8Proiectul „Cuibul de cărți” a fost relansat în incinta
parcului dendrologic Pe  31 mai, de la ora

18:00, în sala Teatrului Municipal
Carei va avea loc premiera piesei
„Zestrea cu tâlc” a Teatrului de
Nord Satu Mare Trupa Harag
György.

Prețul unui bilet este de
20 lei pentru adulți, respectiv 15 lei
pentru elevi și pensionari. Biletele
se găsesc la Centrul Cultural Carei,
de luni până vineri între orele
09.00 și 15.00.

Nu tun, ci tuntun.
Firește că așa cuvânt nu există. În
acest spectacol însă există chiar și
ceea ce nu există. „De lăudat ne
putem lăuda și cu ceea ce nu
avem!” cum zice una dintre per-
sonajele poveștii. Este vorba despre
un spectacol „made in Sătmar” în
toată puterea cuvântului. Este o

comedie țărănească plină cu
poante sătmărene. Avem de-a face
cu o fată săracă aflată la vârsta
măritișului și pe care flăcăul bogat
o ia de nevastă doar dacă are zestre.
Zestre însă nu este. Ei, și aici inter-
vine inventivitatea sătmărenilor:
zestre nu este, dar este. Acum să
fim ingenioși. Este ceea ce nu este.
Mai este și câinele Bandi care a
murit, săracul, și care pute ca un
bursuc. Mai mult, bunicuța mai
niciodată nu-și poate controla
urina. Józsi a vizitat lumea de din-
colo unde îngerii se plimbă în
stânga și-n dreapta și culeg iarbă
calului lui Sfântu Petru. Nenea
Veres Gyurka nu mai face față fe-
meilor, dar unele s-ar mulțumi
numai să fie bâzâite de el. Așadar,
viața nu e ușoară.

TEATRU

“Zestrea cu tâlc” din ultima zi
de mai

Vrem semafor pe
Botizului!

“Pensionarii  sătmăreni
cer treceri de pietoni semaforizate
în zonele aglomerate din oraş însă
prioritar spun ei ar fi un semafor
în zona străzii Botizului, la in-
trarea pe 9 Mai. Oamenii se plâng
că atunci când merg la ştrand este
un real pericol… să traverseze pe
acolo.

Până nu se va întâmpla
un accident nu se va lua nicio
măsura!”. Acestea au fost cuvintele
preşedintelui Asociaţiei Vet-
eranilor de Război Satu Mare
Nicolae Codreanu, care doreşte ca
la trecerea de pietoni de pe dru-
mul Botizului lângă strada ce duce
la ştrand să se instaleze semafor…
şi de nu chiar şi lângă Liceul Eco-
nomic.

Şoferii circula cu viteza,
pietonii sunt sau nu atenti si astfel
se produc nenorocirile. Prefectul
Radu Bud a declarat ca se va face
o adresa catre primarie, se va anal-
iza si apoi se va primi un raspuns.

Accident între
Moftin şi Carei

Poliţiştii rutieri din
Carei au fost solicitaţi miercuri,
printr-un apel la SNAU 112, să
intervină la un eveniment rutier
produs între localităţile Moftinu
Mic şi Carei.

Ajunşi la faţa locului,
poliţiştii au constatat că Istvan S.
de 42 ani  din Satu Mare, în timp
ce conducea autoturismul propri-
etate personală din direcţia Moft-
inu Mic înspre Carei, nu a păstrat
o distanţă corespunzătoare în
spatele unei autoutilitare Volkswa-
gen Transporter  care circula în
faţa sa,  iar în momentul în care
aceasta  a frânat, conducătorul au-
toturismului a efectuat manevra
de evitare a impactului printr-un
viraj brusc si a pierdut controlul
asupra volanului, părăsind partea
carsoabilă prin partea stângă a
direcţiei sale de mers.

Conducătorul auto a
fost testat cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ.
Între cele doua autovehicule nu a
avut loc impact, nu au rezultat vic-
time, evenimentul soldându-se
doar cu pagube materiale.

Vitezomani,
poliţiştii v-au pus
gând rău!

Poliţiştii rutieri
sătmăreni organizează frecvent
acţiuni în scopul determinării
conducătorilor auto să respecte
regimul legal al vitezei de de-
plasare pe drumurile publice.  Ast-
fel de acţiuni au fost organizate şi
în cursul zilei de miercuri pe raza
judeţului Satu Mare.  În cadrul
acestora, pentru nerespectarea
regimului legal de viteză au fost
sancţionaţi 81 de conducători
auto. 

Pentru trei dintre aceştia
s-a luat şi măsura complementară
de reţinere a permisului, în ved-
erea suspendării dreptului de a
conduce. Pentru  alte  nereguli de-
pistate  în trafic, au mai fost apli-
cate  135 de sancţiuni
contravenţionale.Valoarea totală a
amenzilor aplicate se ridică la
suma de 27.165 de lei.
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“Fabricat în Satu Mare”, tradiţia
continuă

Asociaţia Economică Ger-
mano-Română Satu Mare
în parteneriat cu Camera

Meșteșugarilor Satu Mare
organizează evenimentul EXPO
– 2016 „Fabricat în Satu Mare”
ediţia a VI-a. Evenimentul va avea
loc în perioada 24-25 iunie 2016
în hala fostului supermarket In-
terex.

Preşedintele asociaţiei
economice Româno-germane
(aeRg) pentru Regiunea de Nord
Vest, iuliu Cadar, a afirmat ieri,
într-o conferinţă de presă, că
scopul evenimentului la care sunt
invitate firmele care fac produse
sau oferă servicii este de a şi le
prezenta sătmărenilor. 

“datorită faptului că o
parte din hală a fost închiriată de
un supermarket, suprafaţa totală a
expoziţiei se va reduce aproximativ
cu o treime, dar cu o optimizare a
standurilor am reuşit să realizăm o
suprafaţă expoziţională ca şi anul
trecut, de 700 mp. scopul nostru
este să păstrăm ideea acestei
expoziţii, să fie expoziţia
sătmărenilor pentru sătmăreni în
primul rând, să promovăm pro-
dusele făcute în satu mare, busi-
ness to business, relaţii interumane,
datorită faptului că vom avea o
serie de workshop-uri, respectiv o
bursă a locurilor de muncă”, a de-
clarant iuliu Cadar. 

Pentru standuri, firmelor
le sunt percepute tarife cuprinse
între 100 şi 160 lei/mp. intrarea
va fi gratuită pentru vizitatori.

eXPo – 2016 „Fabricat
în satu mare” este evenimentul
în cadrul căruia firmele ex-
pozante se prezintă și își
promovează produsele și servici-
ile cu dorința de a genera o imag-
ine reală și pozitivă privind
potențialul economic al

județului nostru, precum și
prezentarea șanselor oferite
tinerei generații în realizarea unei
cariere profesionale de succes.

“Vom avea plăcerea să îi
avem alături, ca la ediţiile prece-
dente, pe reprezentanții de seamă
ai administrației locale, membri
ai Parlamentului României,
reprezentanţi ai altor cluburi eco-
nomice germane din România și
Ungaria, Camera de Comerţ și

industrie Româno-germană, ai
ambasadei germaniei din Româ-
nia precum şi alți invitaţi din
străinătate “ au mai transmis or-
ganizatorii evenimentului.

Cei care doresc să par-
ticipe și/sau să devină sponsori ai
evenimentului se pot adresa or-
ganizatorilor pentru detalii supli-
mentare la numărul de telefon:
0261-710.316 sau la adresa de e-
mail: office@drwsm.ro.

IOANA SIMION

sCoP. Evenimentul îşi doreşte să prezinte potenţialul economic al judeţului Satu Mare 

Prefectul judeţului satu
mare, Radu Bud, îşi doreşte o mai
bună relaţie administrativă cu con-
ducerea judeţului maramureş pen-
tru susţinerea unor proiecte
comune, arătând că o competiţie
dusă între cele două unităţi admin-
istrativ-teritoriale nu a condus la
lucruri bune. 

Radu Bud a declarat joi,
în şedinţa Comisiei de dialog so-
cial, că vrea o colaborare mai bună
cu autorităţile din judeţul
maramureş şi pe linie socială, dar
mai ales în ceea ce priveşte dez-
voltarea infrastructurii, subliniind
că sunt mai multe competiţii între
cele două judeţe, cum ar fi cea din-
tre aeroporturi. 

“dintr-o ambiţie
unilaterală, fiecare ajunge să fie mai
vocal în zona guvernamentală, are
dreptate, după care se schimbă. În
situaţia asta, s-a demonstrat în ul-
timii ani  nu s-a ajuns la un progres
real. aici trebuie lămurite nişte lu-
cruri. este drumul rapid satu mare
- Baia mare care iarăşi l-am preluat
în instituţie şi va fi pus pe ordinea
de zi a unei viitoare întâlniri între
cele două Consilii Judeţene, pe
care am demarat-o împreună cu
prefectul de maramureş. Vom

aştepta după alegeri, în 5 iunie,
după constituirea celor două
consilii judeţene, în forma nouă,
chiar să ne vedem, să ne întâl-
nim şi legăturile vor prinde un
pic de cheag în acele două con-
silii judeţene”, a declarat Radu
Bud pentru Ştirile Nord Vest
TV.

Fără brazi în jurul 
„Lupoaicei”

În cadrul ședinței Co-

mitetului Consultativ de dia-
log Civic pentru Problemele
Persoanelor Vârstnice de la
Prefectură, preşedintele aso-
ciaţiei Veteranilor de Război
satu mare, Nicolae Codreanu,
a cerut să fie tăiați acei brazi
din jurul statuii afirmând că
lupoaica nu poate fi văzută de
către cei care se află la volan pe
bulevardul Vasile lucaciu din
cauza copacilor.

același lucru l-a solici-

tat și pentru grupul statuar
glorie ostașilor Români din
municipiul Carei.

Prefectul Radu Bud s-
a arătat a fi de acord cu propu-
nerea făcută de Nicolae
Codreanu, însă a cerut formu-
larea unor solicitări în scris
pentru ambele obiective, ce
vor fi, ulterior, trimise Primă-
riei satu mare, respectiv Pri-
măriei Carei, pentru
soluționare.

Pensionarii, la ceas
de sărbătoare

mare petrecre ieri între cei
trecuţi de prima tinereţe.Pensionarii
născuţi în luna aprilie şi luna mai au
avut parte de multe surprize şi de o
petrecere pe cinste la care au partic-
ipat prieteni  dar şi oficialităţi.

aceste întâlniri sunt
aşteptate cu mare drag. este un mod
de a comunica, de a se întâlni cu
ceilalţi, de a socializa şi de a petrece
împreună o după-masă. Primarul
dorel Coica a fost alături de pen-
sionari şi de această dată…
sărbătorind alături de ei deoarece
este născut în luna mai. Petrecăreţii
au avut parte şi de momente artis-
tice oferite de angela munteanu,
ghiţă Blidar şi Tincuţa Fernea.

BookLand 
Evolution continuă 
la Bibliotecă

azi, tinerii din satu mare
prezenți la Conferințele practice
Bookland evolution vor avea șansa
să îi cunoască pe: daniel mois - psi-
holog, Răzvan ionuţ Cheregi -
reprezentant BCR, Camelia du-
mitru - prof. bibliotecar documen-
tarist Casa Corpului didactic satu
mare. 

evenimentul se
desfășoară în intervalul orar 15:00 -
17:00, la Biblioteca Județeană satu
mare. intrarea este liberă! În acest
interval, tinerii sunt provocați să își
pună întrebări și să găsească
răspunsuri și soluții, sub îndrumarea
invitaților, care le pot deveni men-
tori. inițiativa are ca scop dez-
voltarea personală și profesională a
tinerilor, care vor învăța cum să își
construiască viitorul prin muncă,
pasiune și determinare.

O șuviță din părul
papei Ioan Paul 
al II-lea,expusă la o
reședință de bătrâni
din Germania

o șuviță din părul papei
ioan Paul al ii-lea ocupă de miercuri
un loc în capela reședinței pentru
bătrâni din localitatea germană
laatzen, în apropiere de Hanovra,
relatează eFe.

Relicva este un cadou
făcut de episcopia din Poznan di-
rectorului acestei reședințe, adrian
grandt, în semn de mulțumire pen-
tru concertul caritabil, organizat la
sfârșitul anului 2015, în favoarea
unui ospiciu din această localitate
poloneză, potrivit ziarului local
‘leine Nachrichten’.

Racla din aur care conține
firele de păr are gravată inscripția
‘ex Capillis sancti Joannis Pauli ii
Papae’ și a fost expusă pe peretele
lateral al capelei, într-o nișă
protejată cu un geam blindat, care
poartă scutul papei.

“Toată lumea poate ad-
mira relicva în capela noastră”, a de-
clarat ziarului adrian grandt, care,
la fel ca și papa ioan Paul al ii-lea, a
crescut în Polonia. Biserica catolică
din Hanovra a certificat că este
vorba într-adevăr de o relicvă a
papei ioan Paul al ii-lea.
Racla purtând prețioasa șuviță a lui
Karol Wojtyla (1920-2005) a fost
instalată în capelă miercuri
dimineață în cadrul unei ceremonii
religioase.

Comisia de dialog soCial

Radu Bud: “ Vrem o relaţie administrativă normală cu Maramureşul!”
8Reprezentanţii veteranilor de război cer să fie tăiaţi brazii din jurul “lupoaicei”
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Poftiţi la “Noaptea albă a muzeelor!”
8Programe deosebite pregătite la Satu Mare şi Carei

„Noaptea albă a
muzeelor” va fi
marcată   la Satu

Mare şi Carei . Evenimentul va
avea loc în noaptea de sâmbătă,
21 spre duminică, 22 mai.

Satu Mare
Cu acest prilej, conduc-

erea Muzeului Județean a pregătit
un program special pentru toți cei
care vor trece pragul instituției:
Muzeul de Istorie – B-dul Vasile
Lucaciu nr.21.

Expoziţii:
Expoziţia permanentă de Arheolo-
gie şi Etno-Istorie
Expoziţia „150 de ani de la urcarea
pe tron a Principelui Carol de Ho-
henzollern-Sigmaringen”
Expoziţia de Cactuşi şi plante su-
culente
Program muzical: „Ansamblul
Inedit 87 Nord ”
Ora 19.00 – „Steluţele Inedit „ şi
„Stelele Inedit ”
Ora 20.00 – Grupul folk „ Emilian

Onciu ”
Muzeul de Artă – P-ţa Libertăţii nr
21

Expoziţii:
Expoziţia permanentă „ Aurel
Popp ”
Expoziţie de artă plastică „ Atelier”
Expoziţie de artă plastică „ Micul
Prinţ ”

Program:
Ora 18:00 – Vernisajul expoziţiei
cu măşti decorative „BOEM” real-
izate de designerul sătmărean Mi-
haela Pastor.
Ora 18:30 Defilare de măşti
columbine, prezentate de
manechinele coordonate de către
designerul Emilia Suciu. Fondul
muzical al prezentării va fi asigurat
de grupul : „CLASSICAL DUO”,
alcătuit din doamnele Budean Mi-
haly Judit şi Crina Varga.

CAREI
Muzeul Municipal Carei –
Castelul Karolyi

Program de vizitare: 21 mai ora
09.00 – 22 mai ora 0.30

Program artistic:
19.30 Parada de deschidere (cu
pornire din fața intrării principale
a castelului)
20.00 Recital de clarinet în aer
liber pe balconul Castelului
Károlyi, susținut de Trioul de
Suflători al Filarmonicii de Stat
Arad – partea I*
20.30 Prezentare de modă din
colecțiile designerului Bodor An-
drea
21.00 Recitaluri de muzică clasică:
Tyukodi Viktória – pian; Poosz
István – voce, acompaniat de
Mentes Maria – pian
21.30 Recital susținut de Trioul de
Suflători al Filarmonicii de Stat
Arad – partea a II-a, Sala Cavaler-
ilor
22.00 Vă invităm la un vals în sala
Cavalerilor
22.30 Concert de percuție Cserey
Csaba
23.00 Închiderea programului
artistic.

În perioada desfășurării

manifestărilor artistice, animatori,
costumați în haine de epocă vor
întreține atmosfera în sălile castelu-
lui.

Evenimentul va fi onorat
de prezenţa domnilor: Baron
Ștefan Ferenczi – Mare Protector
al Cavalerilor Teutoni al Sfintei
Marii de Ierusalim și E.S. Tiselita
Viorel Radu – Nobil Cavaler al
Ordinului Cavalerilor de Malta,
precum și arcașii tradiționali
„Corvus Regia”.

Organizatorii evenimen-
tului sunt: Fundația Centrul de
Promovare a Turismului Cultural
„Gróf Károyi” și Muzeului
Județean Satu Mare – secția Carei,
cu sprijinul Direcției de Cultură și
Sport a Municipiului Carei.

În caz de vreme
nefavorabilă, recitalul de clarinet
va avea loc în castel – Sala Cavaler-
ilor.

Intrarea la toate
manifestările organizate cu prilejul
Nopţii Albe a Muzeelor va fi liberă.

6/ Vineri, 20 mai 2016

Se pare ca,candidatul
Kereskenyi Gabor pierde
teren. Potrivit unui son-

daj de opinie realizat  pe o
platforma social-media,pe un
esantion de 1052 de
voturi,candidatul UDMR
pierde teren in favoarea can-
didatului PMP la Primaria
Satu Mare,Csaki
Csongor.Acesta din urma a
crescut in sondaje in ultimele
saptamani,pornind de la un
procentaj de 2% si ajungand la
un procentaj de 11%.Aceasta
crestere brusca se datoreaza
faptului ca votantii FDG nu
au incredere in noua alianta
( U D M R - F D G ) .Ca n d it at u l
Stefan Resszler cand a parasit

cursa pentru Primaria Mu-
nicipiului Satu Mare,era cotat
la 8%.

Potrivit acestui sondaj,
candidatul PSD este castigatorul
alegerilor.

Rezultatul acestui 
sondaj este prezentat

astfel:

-Coica Costel Dorel (PSD)
(33%, 347 voturi)

-Kereskenyi Gabor (UDMR)
(28%, 283 voturi)

-Stef Mihai Adrian (ALDE)
(13%,134 voturi)

-Csaki Csongor (PMP)
(11%,120 voturi)

-Cozma Adrian Felician (PNL)
(6%,65 voturi)

-Ghiarfas Adelin Cristian
(PNTCD) (3%, 32 voturi)

-Anderco Horea (Independent)
(2%, 24 voturi)

-Opris Ioan (UNPR) (2%, 23
voturi)

-Deac Vasile(PPU-SL) (1%, 15
voturi)

-Ciorba Nicolae (PND) (1%, 9
voturi)

Kereskenyi Gabor 
scade în sondaje
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alde în ceea ce privește
cultele din municipiul
Satu Mare propune ca

bisericile să fie sprijinite să
devină centre de ajutorare a oa-
menilor din fiecare parohie.
Bisericile în construcție sau
reparație să primească ajutor
prin bani fixați în buget (buge-
tul să aibă un articol ca și buge-
tul național – bani pentru
biserici). În relațiile cu orașele
înfrățite șă nu lipsească schim-
burile inter-religioase și impli-
carea bisericii mai mult în școli
și invers (copii trebuie atrași
spre biserică)

Stăm în fața unui eveni-
ment important din viața
noastră, a credincioșilor și ...im-
plicit a domnului ADRIAN
ȘTEF care, prin extrapolare
devine unul special și pentru noi,
cei care-l prețuim pentru modul
în care își derulează rosturile pen-
tru biserici.

Din programul său de
viitor, după alegerile locale din 5
iunie 2016, am desprins obiective
ce ne interesează pe toți:
credincioși, preoți, curatori și
familiile acestora:

- Este prieten și va rămâne pri-
eten în cuvânt și faptă cu religiile
de pe acest teritoriu, pe care-l
iubește, numit Satu Mare.

- Rămâne omul dârz și luptător,
demn și decent în sprijinirea, prin
buget și nu numai, a bisericilor în
construcție și a celor ce necesită
remedieri de tot felul.

- Este și va fi încărcat de
nădejdea bucuriei prin participări
efective la slujbele obișnuite și la

cele prilejuite de evenimente im-
portante din viața bisericilor.
Acestea nu sunt formale!

- Deviza ce-l călăuzește în tot
ceea ce face este una demnă, ce-l
caracterizează:

“Totul pentru sătmăreni!”
- Dorește ca emisiunile tele-

vizate, dedicate bisericii și
credincioșilor să fie axate pe
probleme legate direct de
credință, de transformarea
răutății, invidiei și urii în
bunătate și omenie.

- Pentru credincioșii bolnavi,
care nu pot participa direct la slu-
jbe, televiziunea va transmite în
fiecare duminică, de la ora 10.00
la ora 12.00 slujba de la o biserică
sau alta, prin rotație, încât aceștia
să poată beneficia de participare
efectivă!

- Pentru credincioșii nevoiași,

pensionari cu pensii mici, va
înființa cantină socială, poate pe
lângă o anume biserică sau centre
de ajutorare pe lângă mai multe
biserici.

- Domnul Adrian Ștef rămâne
cu convingerea că biserica este
instituția în care poporul are în-
credere și nu se înșeala!

- Știe bine că ”poporul este su-
veran, iar conducătorii sunt
sclavii, slugile acestuia”, cum
spunea IPS Justinian.

- Este președintele de Consiliul
Județean care alături de conduc-
erea instituției au spirjinit cultele
în perioada mandatului 860.000
euro fără a ține cont de religie. A
ajutat deopotrivă românii,
maghiarii, svabii și rromii, orto-
doxi, romano-catolici, greco-
catolici, reformați, penticostali
sau aparținători a altor religii care
fac parte din diversitatea
Sătmarului.

- Pe lângă sprijinul acordat de
Consiliul Județean Satu Mare,
bisericile din municipiu vor
primi un ajutor suplimentar din
partea Consiliului Local. 

Eu, ca realizator de emisiuni, ca
prieten adevarat al Dvs, al
credincioșilor și preoților, adaug
rugăciunii ”Tatăl nostru” și
dorința ca Dumnezeu să-l
ocrotească pe  Adrian Ștef în
deplină sănătate, să-l întărească
întru adevărul de a vă sluji cu
credință sporită!

- Cunoscându-vă, și cu re-
spectul ce vi-l port, ascultați-mă
și oriunde-l vedeți pe Adrian Ștef
pe buletinele de vot – votați-l!

Vă îmbrățișez și vă respect,
Teodor curpaș

Societatea profesională de insolvenţă redresare
lichidare SPrl vinde la licitaţie publică sau negociere directă

următoarele bunuri:
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. Metoda de vanzare globala. listele complete
cu bunurile si preturile lor, pot fi consultate la sediul lichidatorului judiciar.Licitatia pentru vanzarea acestor bu-
nuri  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 in-
dependenta 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. Viorelelor 5B inscris in
cF 100017 Paulesti, nr. cad. 268/27b/2b –c1, pentru care este intabulat un drept de servitute de trecere, la
pretul de 140.580 lei. imobilul are o suprafata construita la sol de 127 mp, suprafata utila desfasurata 205 mp.
Licitatia pentru vanzarea acestui imobil va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc.
A, ap. 7, sapatamanal, incepand cu data de 10.05.2016, ora 11:00. In situatia in care acest bun nu se va vinde la termenul
din 10.05.2016, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de  17.05.2016, 24.05.2016, 31.05.2016, la
acelasi pret.

SC RED FOREST SRL – laptop acer extensa 5235 – la pretul de  1.197,48 lei. Licitatia pentru vanzarea acestui
bun va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7,  incepand cu data de
17.05.2016, ora 12:00. In situatia in care acest bun nu se va vinde la termenul din 17.05.2016, licitatia va continua in
acelasi loc la ora 11.00  in data de 20.05.2016, la acelasi pret.

SC DELICII CU GUST SRL -  casa de marcat fiscala, imprimanta Samsung, chiuveta, plita electrica, impri-
manta lexmark, boiler electric, plita electrica, incalzitor. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, jud. Satu Mare. Sedintele de vanzare vor
avea loc in fiecare zi de vineri, de la ora 10:00.

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

Totul pentru sătmăreni pentru 
că e vorba despre Satu Mare

Bistro angajează  ospătară
cu experienţă. 0723.382.892

Policlinica cezar Med
Str. retezatului, nr.27

Tel 0261.779.285

Vă oferă:
ANALIZE DE LABORATOR
UROLOGIE: Dr.Omer Hadi
GASTROENTEREOLOGIE: Dr.Markovits Mihai
GINECOLOGIE: Dr.Derşidan Carmen
STOMATOLOGIE: Dr.Maghiar Loredana
CHIRURGIE: Dr. Boroş Zoltan
ORL: Dr. Cecan Eugen
INTERNE: Dr.Tallian Francisc
DERMATOLOGIE: Dr. Ciortea Carmen
MEDICINA MUNCII: Dr.Micul Viorica
FIŞĂ MEDICALĂ PENTRU PERMIS AUTO ŞI PORT ARMĂ
ECOGRAFIE GENERALĂ: Dr.Omer Hadi, Dr.Markovits Mihai
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Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în
Carei, str. Grădina Viilor, nr.3

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

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

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

Pentru un om cu convin-
geri de dreapta, orice acțiune
politică are drept referință comu-
nitatea. Doctrinele dreptei nu au
în vedere statul și creșterea prerog-
ativelor acestuia, decât în măsura
în care vizează siguranța
cetățeanului, apărarea națională și
justiția. Discursul omului de
dreapta vizează însă comunitățile
și mai ales comunitatea esențială,
cea a familiei.

Respectul față de valorile
familiei și grija pentru bunăstarea
acesteia ghidează în mod funda-
mental proiectele unui politician
al dreptei, fie ele proiecte
naționale, vizând comunitatea ca
sumă a tuturor cetățenilor, fie
proiecte locale, care țintesc
comunități mai restrânse ge-
ografic, cu o istorie locală
specifică.

Ce poate face un primar
pentru a sprijini comunitatea
esențială a familiei? Ce măsuri
sunt la îndemâna administrației
locale care pot ținti bunăstarea
generală, nu doar materială, a
familiilor?

În momentul de față, în
municipiul Satu Mare
putem inventaria
următorele probleme:
1. Satu Mare este un oraș din care
se pleacă. Aceasta înseamnă că, în
curând, ne va fi greu să identificăm
familii sătmărene care să aibă în
componență 3 generații de
rezidenți. Pleacă tinerii, iar asta va
duce la o îmbătrânire a populației,
la probleme cu forța de muncă și
cu cheltuielile sociale.
2. Satu Mare nu are o ofertă
educațională competitivă și, în
consecință, nu are o ofertă

interesantă pentru investitorii
interesați de o forță de muncă mai
bine calificată. Tinerii iau  aici
startul în posturi cu calificare
precară, prost plătite, acest lucru
afectând orice alte planuri de dez-
voltare și bunăstare personale: în-
temeierea unei familii, locuință
personală etc.
3. Administrația locală nu are
oferte incluzive pentru familii,
nici în ceea ce privește instituțiile,
nici spațiul public, nici eveni-
mentele. Să ne gândim doar la car-
acterul politizat și chiar etnicizat
al unei manifestări precum Ziua
Familiei.

Care sunt soluțiile locale
pentru a schimba această
situație generală, în care
fenomenul migrației este
simptomul cel mai grav?

1. În primul rând, administrația
locală trebuie să privească cu
bunăvoință și să încerce să spri-
jine activitățile economice care
susțin o familie și îi asigură
bunăstarea. De pildă, de curând,
în Satu Mare au fost majorate la
maximum impozitele pe clădirile
în care se desfășoară activități
economice. Dar, o știm foarte
bine: multe dintre aceste
activități economice susțin de
fapt o familie. O familie ai cărei
membri nu doresc să depindă de
stat, vor să fie independenți, să le
asigure copiilor o șansă în plus,
inclusiv una la o educație mai
bună. De ce să împovărăm o ast-
fel de familie cu un impozit ma-
jorat? O administrație locală
trebuie să vorbească în egală
măsură de bugetul local ca și de-
spre bugetele zecilor de mii de

familii care alimentează în bună
parte acest buget. Alte exemple
de bunăvoință față de activitățile
ecomomice ale familiilor pot fi
taxa disproporționată în acest
moment pentru autorizarea lo-
calurilor de alimentație publică –
iarăși de multe ori mici afaceri de
familie, chiria percepută în piețe,
care descurajează producătorii lo-
cali familiali etc.
2. O altă soluție este cea a creării
unei adevărate alianțe între
părinți, administrație locală și
profesori pentru îmbunătățirea
ofertei educaționale locale.
Administrația locală, ca
finanțator principal și ca media-
tor între mediul de afaceri și co-
munitate, poate sprijini acele
proiecte care asigură pregătirea
pentru piața muncii a unor tineri
bine calificați. În programul meu
pentru educația locală, am în
vedere proiecte pilot realizate în
colaborare cu investitori locali.
Aceștia ar putea, în parteneriat cu
Primăria, să utileze modern ate-
lierele unor școli de meserii,
pregătindu-și de pe băncile școlii
forța de muncă bine calificată – și
mai bine plătită.
3. Stimularea revenirii în Satu
Mare a tinerilor cu studii supe-
rioare și calificare înaltă. În pro-
gramul de restart liberal al
economiei locale, propun
investiția într-un centru-incuba-
tor de afaceri și idei. Am în vedere
zona reabilitată din vecinătatea
Turnului Pompierilor. Aici,
organizații economice sau non-
guvernamentale care pot adăuga
valoare orașului prin idei și
proiecte pot primi găzduire cu
chirie preferențială. Putem lupta
astfel împotriva exodului de
profesioniști din Satu Mare,

putem încuraja tinerii absolvenți
de studii superioare să se întoarcă
în oraș pentru a-și deschide afac-
eri și a demara proiecte impor-
tante pentru comunitate.
4. Creșterea ofertei instituționale
și de evenimente adresate famili-
ilor. Îmi doresc deschiderea unor
centre de socializare pentru pen-
sionari – și nu numai – în toate
cartierele sătmărene.  Avem spații
neutilizate în toate cartierele
orașului. Aceste spații pot fi
închiriate la un cost mic de către
Primărie, amenajate și utilate
pentru a deveni centre de so-
cializare. Prin parteneriate cu
asociații ale pensionarilor și cu
parohiile, aceste centre pot
găzdui activități recreative,  pot fi
dotate cu biblioteci și săli de
studiu în care bunicii să-și ajute

nepoții la lecții, iar în timp pot să
adăposteacă și cabinete medicale.
Acest tip de colaborare între
administrația locală și organizații
non-guvernamentale/parohii tre-
buie extins și în ceea ce privește
oferta de evenimente adresate
comunității. În acest moment,
administrația aproape că deține
monopolul asupra acestor eveni-
mente, iar calitatea lor lasă mult
de dorit, Satu Mare având o
ofertă culturală cât se poate de
provincială, neincluzivă și lipsită
de aport creativ diferențiator. E
momentul să schimbăm aceste lu-
cruri.

Aceasta este oferta mea pentru
marea familie a sătmărenilor.

Adrian COZMA

O administrație locală pentru comunitate, pentru familie
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“Vrei să fii fericit o clipă?
Răzbună-te! Vrei să fii fericit o
viață? Iartă! Vrei să vindeci răul
din interior? Uită!” (Lacordaire)

Iertarea este o virtute, o
virtute deosebită, care
înnobilizează sufletul omului și
care asigură toleranța în familie și
în societate. Este un antidot al
fenomenului excluziunii sociale,
care tinde să își facă simțită
prezența tot mai pregnant. Dom-
nul Iisus Hristos condiționează
iertarea venită din partea lui
Dumnezeu de iertarea pe care noi
o acordăm semenilor. Iertarea este
o trăsătură definitorie a creștinului
credincios, care nu poate concepe
să se apropie de Dumnezeu dacă,
anterior, nu a stabilit un raport de
frățietate cu aproapele, indiferent
de naționalitate, apartenență
religioasă, cultură, stare socială etc.
Dumnezeu nu poate primi o
ofrandă din partea unui om care
își disprețuiește sau își urăște se-
menul. Dacă El ne iartă pentru
fiecare greșeală pe care o facem –
în fiecare clipă – ni se pare
exagerată pretenția Lui ca și noi, la
rândul nostru, să ne manifestăm
iertarea față de cei care ne greșesc,
uneori fără intenție? Societatea nu
poate să progreseze în bine dacă
nu este fundamentată pe iertare,
pe toleranță. Fiecare persoană își
are rolul și locul în angrenajul uni-
versal, fapt care îi creează o indi-
vidualitate unică. Există loc pe
Pământ pentru toți.

Iertarea este o expresie a
iubirii, poartă amprenta ei. În ziua
de azi se vorbește, pe de o parte de-
spre o iertare totală sau completă,
adică “din toată inima”, iar pe de
altă parte despre o iertare formală.
Nu este același lucru să spui: “te
iert, pentru că te iubesc” sau “te
iert, dar nu te uit”. În primul caz,
iertarea dobândește o conotație
iubitoare, se umple de consistență,
întrucât cuvintele rostite sunt ur-
mate de o intenție reală ce vizează
lăsarea la o parte (trecerea în
uitare) a tuturor nedreptăților pe
care le-ai suferit, la care se adaugă
fapta, ca transpunere a cuvântului
în realitate. Astfel, ia naștere cu-
vântul făptuitor, creator de noi
perspective în ansamblul relațiilor
om-om și om-Dumnezeu. În cel
de-al doilea caz, iertarea are un
caracter ambiguu, nedeplin,
nedesăvârșit, deoarece denotă fap-
tul că nu ai fost capabil să aban-
donezi amintirea răului pe care l-ai
îndurat. Având mereu vie în suflet
amintirea acestui rău, simulând
iertarea, e posibil ca la un moment
dat să răbufnească și să se con-
cretizeze într-o pornire violentă
spre răzbunare, ceea ce exclude au-
tomat iubirea. Nu poți iubi dacă
nutrești în suflet apropierea unei
clipe propice răzbunării.

Iubirea nu poate fi
asociată cu falsitatea, fiindcă în
acest caz nu mai e iubire. Iubirea
este atât de pură, încât se
debarasează de orice gând pătimaș,
de orice viciu; nu poate fi umbrită
de nicio pornire care l-ar
vătăma/leza pe cel pe care îl
iubești. Este atât de pură pentru că
izvorăște din Dumnezeu, El Însuși

fiind Iubirea prin excelență (I Ioan
IV; 8), Care Se sălășluiește doar în
sufletul care iubește sincer, dezin-
teresat, ceea ce ne conduce la gân-
dul că El este și uman, cu toate că
e Dumnezeu, pentru că Se
coboară și locuiește în noi înșine,
dându-ne puterea de a progresa, de
a depăși orice obstacol care ar
putea zădărnici unirea harică cu
El. Prin urmare, iertarea sinceră și
iubitoare presupune și uitarea
răului care ți s-a pricinuit. Așa
înțelege credinciosul că poate și
trebuie să ierte: din toată inima,
din tot sufletul, cu toată puterea,
cu toată convingerea, cu întreaga
ființă. Iartă și sufletul, iartă și
inima, iartă și rațiunea, iartă și
trupul, deoarece toate alcătuiesc
un cor, care răsună în mod armo-
nios, intonând o unică simfonie:
simfonia dumnezeiască a iertării
depline și a iubirii desăvârșite.      

Credinciosul dobândește
iertare din partea lui Dumnezeu
prin intermediul Tainei
Spovedaniei, care presupune
căință și sinceritate. Spovedania
implică harul lui Dumnezeu,
implică prezența tainică a lui Hris-
tos între duhovnic și credincios.
Creștinul credincios simte o
liniște fericită în clipa în care se
eliberează de păcatele săvârșite în
trecut și care îi apăsaseră sufletul și
conștiința, producându-i
suferință. Sufletul își are durerile
sale – boli complexe – și, de cele
mai multe ori, numai printr-un di-
alog sincer, acestea pot fi
îndepărtate. La fel ca și în cazul
psihanalizei, un preot duhovnic
poate constata, cu toată certi-
tudinea, că simptomele dispar
după ce credinciosul își
mărturisește și își descrie
experiențele ascunse în străfundul
minții, experiențe ale unui
conștient reprimat. Este cunoscut
faptul că un lucru profund refulat
în inconștient are efecte puternice
asupra unei persoane, iar unele
experiențe nefericite din trecut,
pot fi cauza unor suferințe actuale. 

Pentru o vindecare
completă, psiho-fizică, trebuie
căutată și identificată originea
bolii, urmând smulgerea/eradi-
carea răului din rădăcină; numai
stabilindu-se cu exactitate cauzele
se pot elimina durerile. Un om
care nutrește ură la adresa altei
persoane nu poate să-și găsească

liniștea sufletească decât
înlăturând acele sentimente care îi
provoacă suferința interioară.
Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă
că cel care ține minte răul se lasă,
de bună voie, biruit de rău. De ce
să sufăr fără noimă? Mă pot elib-
era de această durere? Dacă da, de
ce am nevoie? De voință! Dacă
vreau cu adevărat să iert, voi reuși
cu siguranță. Iertarea vindecă su-
fletul și societatea. 

Ura este izvorâtă, de cele
mai multe ori, din invidie și se
manifestă ca un continuu chin
lăuntric. Fiecare persoană – care
are nădejde în puterea și în
ocrotirea lui Dumnezeu și care are
încredere în sine – trebuie să se
ierte și să se accepte mai întâi pe
sine și apoi să îi ierte pe cei din jur
(care formează societatea), să-i tol-
ereze, acceptându-le prezența și
valoarea. Ura și invidia pot fi și tre-
buie să fie îndepărtate din suflet,
atât prin dialog deschis cu celălalt
(cu aproapele), cât și prin comuni-
care intimă/directă cu Celălalt (cu
Dumnezeu). În orice activitate
sunt două persoane care lucrează:
eu și Dumnezeu. Eu dau voință,
iar Dumnezeu îmi oferă putere.
Nici eu nu pot reuși de unul sin-
gur, nici Dumnezeu nu poate intra
cu forța în viața mea. E nevoie,
așadar, de conlucrare. În vederea
vindecării nu este suficientă iden-
tificarea durerii și curățarea plăgii,
ci se impune administrarea
medicamentului potrivit. Cu alte
cuvinte, nu ajunge doar smulgerea
păcatului/răului, ci trebuie ca
acesta să fie înlocuit cu practicarea
virtuții/binelui. În consecință, ura,
invidia și exploatarea omului de
către om vor fi substituite prin
iertare și iubire, contribuind, în
mod decisiv, la implementarea in-
cluziunii sociale. Iertarea are un
rol terapeutic, fiindcă aduce pace
în sufletul celui care știe și poate s-
o acorde. Liniștea sufletului con-
tribuie la realizarea echilibrului
trupului. Hristos este, prin
excelență, Doctorul sufletului și al
trupului. Dacă noi, contempo-
ranii, considerăm că vindecarea
trupului este o acțiune mai dificilă
decât vindecarea sufletului, Hris-
tos ne demonstrează contrariul:
trupul se vindecă doar în măsura
în care sufletul este vindecat în
prealabil. 

Preot dr. Cristian Boloş

Este al 14-lea an de când la
Cimitirul Săracilor din Sighet se re-
unesc anual, în cea de-a doua
sâmbătă a lunii mai, episcopi
catolici (latini și bizantini) din în-
treaga țară, împreună cu credincioși
veniți de pretutindeni, pentru a se
ruga la mormintele neștiute ale
celor care le-au apărat credința cu
prețul vieții. Aici, la Cimitirul
Săracilor din Sighetu Marmației se
știe că au fost îngropați în gropi co-
mune trei episcopi greco-catolici
(Valeriu Traian Frenţiu, Ioan Suciu
şi Tit Liviu Chinezu) și episcopul
romano-catolic Anton Durcovici
(beatificat în luna mai a anului
2014). Alături de ei, își dorm som-
nul cel de veci alți preoți,
credincioși, oameni politici și elite
culturale, opozanți ai regimului co-
munist, care nu și-au lepădat
credința și nu și-au negat valorile în

care credeau, în pofida
amenințărilor celor mai crunte care
veneau din partea agenților de secu-
ritate. Astfel, temuta închisoare din
Sighet a dat bisericii catolice un
număr semnificativ de martiri,
printre care cei patru episcopi. În
semn de prețuire pentru credința și
curajul lor, se strâng anual la Sighet
mii de pelerini care pornesc în pro-
cesiune (începând cu ora 9:00) de
la Memorialul Durerii, locul în care
martirii și-au dat ultima suflare
(între anii 1951-1955) și ajung la
ora 10:30 la Cimitirul în care au
fost îngropați pe ascuns, fără cruce
sau fără vreo rugăciune de înhu-
mare, pentru a nu se putea ști exact
locul în care trupurile lor au fost de-
puse. Urmează apoi Sfânta
Liturghie arhierească celebrată la al-
tarul amenajat din cimitir.

Vremea schimbătoare nu
i-a descurajat nici în acest an pe
pelerinii veniți în număr mare din
întreaga țară pentru a aduce o laudă
de mulțumire lui Dumnezeu și a-l
ruga să-i odihnească cu sfinții pe cei
care au plătit un preț atât de scump

pentru libertatea noastră de azi.
Sfânta și Dumnezeiasca

Liturghie a fost celebrată de PS
Vasile Bizău împreună cu
Preasfințitul Virgil Bercea, PS Flo-
rentin Crihălmenu, PS Claudiu
Pop, PS Mihai Frățilă (greco-
catolici), PS Aurel Percă (romano-
catolic) și un sobor de zeci de preoți
veniți din toate eparhiile tării.

Cuvântul de învățătură a
fost rostit de preasfințitul Mihai
Frățilă, care a vorbit despre min-
unile pe care le poate face credința
în viața noastră: „Imediat ce-l lăsăm
pe Isus să intre în corabia
necredinței noastre, ajungem la
țărm cu El… Fără întoarcerea la
Cristos și schimbarea, vieții vom
ajunge să îndreptăm barca Bisericii
în furtuni fără sorți de ieșire”, a afir-
mat ierarhul (Textul integral al om-
iliei, aici).

La sfârșitul liturghiei,
Preasfințitul Vasile (eparh de
Maramureș) a mulțumit tuturor
celor care vin anual la Sighet, „pe
acest pământ sfințit, unde trăiesc
răbdarea, credința și speranța că
rugăciunile lor vor aduce rod… Nu
suntem foarte departe de momen-
tul în care îi vom cinsti ca fericiți pe
episcopii noștri martiri”. De cauza
lor de beatificare se ocupă cu mult
devotament părintele Man Vasile,
vicerector al Colegiului Pontifical
Pio Romeno din Roma, prezent și
el la pelerinaj. Ierarhul a mai
mulțumit episcopilor greco-catolici
și romano-catolici veniți din alte
eparhii, autorităților orașului,
credincioșilor și gazdelor care au
pregătit o gustare pentru cei
prezenți.

Și din Satu Mare au par-
ticipat la acest eveniment de suflet
peste 200 de credincioși greco-
catolici însoțiți de părintele pro-
topop Dumitru Roman.
Evenimentul este organizat anual
de către Eparhia Greco-Catolică de
Maramureș.

Cântări și rugăciuni pentru
martirii Bisericii Catolice
din România
8 Zeci de sătmăreni s-au rugat la Cimitirul Săracilor
de la Sighetu Marmației

Terapia prin iertare
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Înfrângerea neașteptată a
olimpiei de miercuri de la
Tărlungeni a complicat și

mai mult situația în play-out-ul
din B2.

practic meciul de sâm-
bătă dintre olimpia și cSm râm-
nicu Vâlcea nu e doar un duel
între primele două clasate din
play-out ci și o primă finală pentru
salvare pentru ambele comba-
tante.

pentru a fi sigure de locul
lor în liga a 2 a și de la toamnă
ambele echipe n-ar mai avea voie
să facă pași greșiți...lucru cam
greu de realizat așa că cine câștigă
finala de sâmbătă ia o opțiune se-
rioasă de salvare.

Va fi un nou duel între
mircea bolba și fostul său elev,
adrian Dulcea, acum tehnician la
Vâlcea. În tur , s-a terminat nede-
cis, 1-1, acum remiza nu prea ajută
pe nimeni.

”Sunt responsabil pen-
tru înfrângerea de la tărlun-
geni. acum nu mai avem voie să
facem pași greșiți” avertiza
miercuri după acel greu de dige-
rat 0-2 de la unirea, mircea
bolba.

De cealaltă parte lui

Dulcea i-a mai venit inima la loc
după succesul 1-0 cu pâncota.

”Se acumulase frustrare
după ultimele rezultate, dar am
avut încredere foarte mare în ce
lucrăm la antrenamente, în gru-
pul de jucători, nu sunt fotbalişti
ai unei echipe de retrogradare.

era presiune artificială, creată
anormal, felul în care au arătat
jocurile în care am pierdut
puncte, îmi dădea încredere că
putem scoate rezultate şi să ter-
minăm în primele locuri din
play-out. mă bucur că am făcut
un joc consistent, ne-am creat
foarte multe ocazii, din păcate,
procentajul de ocazii-goluri este
mic, dar vom ajunge să marcăm
mai mult şi să nu mai avem emo-
ţii pe final de joc. pentru echipa
adversă, era o minune dacă reu-
şea să scoată un punct aici” a de-
clarat Dulcea după victoria de
miercuri. Fostul golgheter al
olimpiei spune că vine ca acasă
la Satu mare dar că acum pentru
90 de minute va lăsa toate prie-
teniile deoparte și va încerca să
câștige toate punctele!

Se mai joacă sâmbătă un
alt meci interesant în play out,
Șoimii pâncota- u cluj napoca.

partida olimpia- cSm
râmnicu Vâlcea e programată
sâmbătă la ora 11. prețul biletu-
lui 5lei!

floRIN MUReşAN

liGa a 2-a: olimpia- cSm râmnicu Vâlcea, Sâmbătă ora 11

Derby de play-out!
8 Galben-albaștrii nu au voie să mai facă pași greșiți dacă vor să rămână în b

miercuri a început în sala
mică a lpS turneul final al cam-
pionatului național de baschet
feminin u 14.

cele mai bune opt
echipe din țară la această categorie
de vârstă se bat pentru titlu iar
printre ele e și formația gazdă, lpS
cSS Satu mare , pregătită de
adriana pricop.

Din păcate fetele noastre
au început cu o înfrângere
competiția. lpS cSS Satu mare a
cedat, 63-82, în fața celor de la
olimpia bucurești. Din păcate
emoțiile par a fi pus stăpânire pe
fetele noastre din moment ce aces-
tea au ratat 30 din cele 45 de
aruncări libere avute!!! pe sferturi :

12 – 19 ,16 – 25, 17 – 19 ,18 – 19.
Vineri  de la ora 17 vom

avea  un meci decisiv pentru cali-
ficarea în semifinale, cu aDmar
bucurești. o înfrângere ar scoate
echipa noastră din lupta pentru
medalii… ieri fetele noastre au in-
talnit cel mai slab adversar din
grupă, pe cSu brașov si s-au
impus cu 76-72.

cSS alexandria cu
mădălin piperea pe bancă pare
marea favorită la titlu. echipa din
teleorman și-a umilit azi adver-
sara, 98-15 cu lapi Deja. tot în
grupa a, lpS alba iulia a învins
cSm miercurea ciuc 67-45. 
În grupa b, aDmar bucurești-
cSu brașov 106-52!

Rezultate de ieri: 
Sm VSK miercurea ciuc

– cSS aleXanDria 36-85
olimpia bucureSti – cSS
nr 6 aDmar bucureSti
88-85

lapi DeJ – lpS alba iulia
41-64 
cS uniVerSitatea
braSoV – lpS cSS Satu
mare 72-76.

baScHet Feminin  u14

Început greoi de turneu pentru LPS CSS Satu Mare
8 Fetele adrianei pricop trebuie să învingă azi pe aDmar pentru a intra în semifinale

Europa League 
sau Sevilla League?
Gruparea spaniolă scrie istorie
în cea de-a doua competiţie
europeană. miercuri seară, Fc
Sevilla a câştigat finala europa
league, 3-1, în faţa lui liver-
pool, într-un meci jucat în
elveţia, la basel. Golurile au fost
marcate de Sturridge (35) pen-
tru liverpool, respectiv
Gameiro (46) şi coke (65, 70)
pentru Fc Sevilla. astfel, an-
daluzii au câştigat pentru a 3-a
oară consecutiv trofeul europa
league. mai mult, în 10 ani, Fc
Sevilla a câştigat de 5 ori
competiţia secundă a europei.
Sevilla este prima echipa care
cucereşte de trei ori la rând tro-
feul europa league şi prima
echipă de la bayern munchen,
în 1976, care câştigă în trei ani
consecutivi o competiţie
europeană.

Patronul CFR Cluj,
audiat la DIICOT
omul de afaceri arpad
paszkany a fost audiat, joi, circa
o oră și jumătate la sediul Di-
icot cluj, în dosarul privind
delapidarea clubului de fotbal
cFr cluj. „nu vă pot spune.
am terminat repede”, a declarat
arpad paszkany, la ieșirea din
sediul Diicot cluj, întrebat
de jurnaliști ce a discutat cu
procurorii. el a ajuns la Di-
icot cluj în jurul orei 13.00
și a declarat jurnaliștilor că nu
știe de ce a fost chemat de
procurori. Surse judiciare au de-
clarat pentru aGerpreS că în
același dosar va fi audiat și omul
de afaceri iuliu mureșan.

Carei-Oar 1-4
un meci în devans din liga a
iV-a elite s a jucat miercuri după
amiază la carei. S-au întâlnit
Victoria   şi Someşul oar iar
meciul a contat pentru etapa a
26-a, ultima a campionatului.
oarul a deschis rapid scorul încă
din minutul 4 prin Vădan.
Gazdele au egalat prin nyilvan
(min. 30), dar oarul a mai în-
scris prin nagy (min. 42), potra
(min. 76) şi maxim (min. 81)
astfel că a câştigat cu 4-1.
Someşul oar s-a apropiat la un
punct de liderul recolta Dorolţ,
dar sigur, are cu un meci mai
mult disputat.

Ultimul meci al 
sezonului regulat
Handbaliștii de la cSm Satu
mare joacă azi de la ora 17.00
ultimul meci  din cadrul se-
zonului regulat al Diviziei a la
handbal masculin . elevii lui
nicolae istrate vor întâlni cSm
oradea. meciul de mâine este
unul fără miză pentru elevii lui
nicolae istrate deoarece aceștia
sunt deja calificați la turneul de
baraj care va conta pentru pro-
movarea în liga națională.
cSm Satu mare este pe locul 2
în clasament cu 46 de puncte,
iar orădenii pe locul 4 cu 43
puncte. partida va fi arbitrată
de cuplul  S. mârza/ c. nedelea
din cluj napoca.

clubul Sportiv Satu
mare și asociația Fencing Satu
mare, în colaborare cu Federația
română de Scrimă, organizează
sâmbătă și duminică, 21-22 mai
2016, cea de-a treia ediție a cupei
aS la floretă, la feminin și mas-
culin, doar la individual.

În acest an, competiția,
care va avea loc la Sala de Scrimă
„alexandru csipler” din Satu

mare, este etapă în circuitul eu-
ropean u14 de floretă.

programul celor două
zile de concurs de la ediția a treia
a cupei aS la floretă u14 este
următorul:

SÂMBĂTĂ, 21 MAI
ora 9:00 – floretă masculin;
DUMINICĂ, 22 MAI
ora 9:00 – floretă feminin.

După succesul de
sâmbătă, 6-2 de la Fc Hune-
doara, fetele de la Juniorul Satu
mare au sperat la un nou rezultat
pozitiv în liga 1. iar preț de o oră
și-au dominat miercuri mult mai
experimentata adversară și au con-
dus ostilitățile atât pe teren cât și
pe tabelă.

iulia ilyes a deschis
scorul pentru Juniorul în minutul
52 și se părea că vom asista la sur-
priza etapei la Satu mare. Doar că
formația de pe locul patru din
liga 1 a profitat la maxim de naiv-
itatea defensivei gazdelor și după
o eroare de portar, corina
Feleudean a egalat în minutul 61.
ultima jumătate de oră s-a jucat
mai mult la întâmplare, ploaia

torențială căzută peste Sătmar a
îngreunat și mai mult munca
fetelor iar lucrurile curgeau spre o
remiză … numai că în ultimul
minut, tot pe o greșeală colectivă
în defensivă, ioana Șemida Deac
s-a trezit singură la 6m cu mingea
la picior iar de acolo a îndeplinit
o simplă formalitate… 1-2 și o în-
frângere nemeritată a fetelor noas-
tre care mai au de jucat un singur
meci în acest sezon, tot acasă pe
29 mai cu  real craiova.

Juniorul:alexandra ionescu- an-
dreea tătăran, adelina Vidican,
Karolina Feier, barbara bai- alina
tocai, Szucs ivette, tania mare-
ioana borodi, andrea rakos.
antrenor liviu ivasuc.

Cupa AS, etapă în Circuitul
European U14

Fotbal Feminin: Juniorul-olimpic Star 1-2

Învinse în ultimul minut!



ANUNŢURI DE MEDIU

l Subsemnatii Zoicas Viorel si Ro-
dica, Craciun Ioan si Elena, cu domici-
liul in judetul Maramures, municipiul
Baia Mare, str.Malinului, nr.25, in cali-
tate de titulari anunta publicul interesat
asupra initierii procesului de elaborare
si realizarea primei versiuni a Planului
Urbanistic Zonal-pentru Ansamblu
Paulesti, intravilan Paulesti, precum si a
declansarii etapei de incadrare, conform
HG 1076/2004, in vederea obtinerii
avizului de mediu. Prima versiune a pla-
nului poate fi consultata la domiciliul
beneficiarului din municipiul Baia
Mare, str.Malinului, nr.25 jud.Mara-
mures in zilele de luni-vineri, intre orele
16-20 si la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului din Satu Mare, str.Mir-
cea cel Batran, nr.8/B in zilele de luni-joi
intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-
14, din data de 16 mai 2016. Publicul
interesat poate transmite, in scris, co-
mentarii si sugestii, pana la data de 6
iunie 2016, la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului din Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod
440012, fax 0261.733.500, e-mail of-
fice@apmsm.anpm.ro
l SC P.T.S SA cu sediul titularului
pe bulevardul Independentei, 24, Baia
Mare, judetul Maramures, titular al
proiectului: “Statie de betoane”, propus
a fi amplasat in localitatea Iojib 1-2, CF
102350, comuna Mediesu Aurit,
jud.Satu Mare, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre APM Satu Mare in cadrul pro-
cedurii de evaluare a impactului asupra
mediului pentru proiectul mentionat.
Proictul deciziei etapei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot fi
consultate la sediul APM Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de
luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre
orele 8-14 precum si la urmatoarea
adresa de internet
www.apmsm.anpm.ro. Publicul inter-
esat poate inainta comentarii/observatii
la proiectul deciziei etapei de incadrare
in termen de 5 zile de la data prezentului
anunt.

l Zootehnia Cig SRL, cu sediul
in Municipiul Satu Mare, str.Lu-
ceafarului, nr.25-27, jud.Satu
Mare, titular al proiectului “Punct
de taiere si procesare porcine”
anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare
de catre Agentie pentru Protectia
Mediului Satu Mare in cadrul pro-
cedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul
mentioant, propus a fi amplasat in
localitatea Eriu Sancrai, Ferma 7,
com.Craidorolt, jud.Satu Mare.
Proiectul deciziei de incadrare si
motivele care o fundamenteaza pot
fi consultate la sediul Agentiei pen-
tru Protectia Mediul Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zi-
lele de luni-joi intre orele 8-16.30
si vineri intre orele 8-14, precum si
la urmatoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comenta-
rii/observatii la proiectul deciziei
de incadrare in termen de 5 zile de
la data prezentului anunt
l SC Agro Radu SRL cu sediul
in str.Nicolae Balcescu, nr.60,
loc.Paulesti, jud.Satu Mare, titular
al proiectului: Construire hala
pentru depozit cereale” propus a fi
amplasate in loc.Paulesti, jud.Satu
Mare anunta publicul interesat asu-
pra luarii deciziei etapei de inca-
drare de catre APM Satu Mare in
cadrul procedurii de evaluare a im-
pactului asupra mediului pentru
proiectele mentionate. Proiectele
deciziilor etapei de incadrare si
motivele care le fundamaneteaza
pot fi consultate la sediul APM
Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, in zilele de luni-joi intre
orele 8-16.30, vineri intre orele 8-
14 precum si la adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul
interesat poate inainta comenta-
rii/observatii la proiectul deciziei
de incadrare in termen de 5 zile de
la data prezentului anunt

OFERTE DE SERVICIU 

l Filarmonica de stat Dinu Lipatti
organizeaza concurs pentru ocuparea
postului de director adjunct. Consur-
sul va avea loc in data de 17.06.2016
(proba practica) in data de
20.06.2016. Detaliile se gasesc pe site-
ul Filarmonicii, respectiv la secre-
tariatul institutiei.
l Caut asistenta medicala 3 zile pe
saptamana si cu activitate de menaj.
0748.108.881
l Caut menajera 3 zile pe sapta-
mana. 0774.678.854
l Angajam vanzatoare in Carei.
0261864001
l Firma paza selectioneaza agenti
securitate, zona Carei. Cerinte: curs,
carnet conducere categoria B.
0751891691.
l Angajez cioban pentru oi, bun
mulgător şi priceput. Salariu 900Lei.
Tel. 0773.380.810.

CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de munca operator PC,
introducere date, 4 ore sau 8 ore sau
pe perioada determinata.
Tel.0753.321.150
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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

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:

Închiriez ultimele
spaţii comerciale, 
teminate recent, 
la Piaţa Mare, 

pe strada Golescu.
Vad comercial foarte

bun. 
Tel. 0724.235.301

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   

Firma de transport cu ac-
tionariat german, angajeaza 
SOFERI PROFESIO-
NISTI, CATEG C+E,
posesori atestat profesio-
nal si cartela tahograf, ex-
perienta minim 2 ani, pt
comunitate.  Plata  la  zi.
0729 272 272 

GP Sofa angajeaza:

DESENATOR TEHNIC, pulvelizator pelicula lac,
C.T.C-ist, facturist,  confectionere, sudori, lacatusi,

tamplari, tapiteri, 
stivuitoristi si muncitori ne-

calificati.

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

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

SC VEXANO SRL

19.05.2016

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

şi pomene.  Telefon: 0742.573.863

Angajam urgent personal curate-
nie. Oferim contract, salariu si
bonuri de masa. Rel tel
0748781921

Societatea MONDEX RETAIL
SRL, angajeaza vanzatoare in
magazinul propriu din Centrul
Comercial Somesul, perioada
nedeterminata cu program de
lucru cu norma intreaga. Se
asigura un mediu de lucru placut
si bonus din vanzari. Detalii anga-
jare 0727.277.003

Borcutului
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l Ingrijesc copil, fac curatenie in
blocuri, case, farmacii etc. Telefon
0755.620.543
l Amenajari exterioare, gradinarit.
Tel. 0754679354

MATRIMONIALE

l Domn singur de 50 ani, caut
doamna serioasa de 35 – 45 ani, pen-
tru relatie  de lunga durata.
0740.403.729  
l Vreau sa cunosc un barbat intre
60-70 ani,Telefon 0741.926.925

TRANSPORT PERSOANE 
ŞI MARFĂ

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

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie mai
in varsta. Tel. 0745416027,
0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi ne-
gociabile, in orice tip de teren. Infor-
matii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti, bote-
zuri, majorate la pret corect. Bonusuri
masina de facut bule de sapun, foto-
grafii magnetice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri,
instalare Windows XP, 7,8, setare
reţea Wi-Fi, curăţire unitate, instalare
programe office etc. La nevoie-depla-
sare la domiciliu. Telefon 0740-
774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, tele-
foane, tablete cu hărţile 2014, full Eu-
ropa, compatibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, camion.
Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, bote-
zuri la preţ corect. Bonus: maşină de
făcut bule de săpun, fotografii magne-
tice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică. Telefon
0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare
Windows, devirusare. Telefon 0743-
365114.
l Repar maşini de spălat la domi-
ciliul clientului. Ofer garanţie. Tele-
fon 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 domiciliul
clientului. Telefon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, par-
chet clasic + parchet laminat cu ma-
şină aspirator. Telefon 0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume foto
personalizate pentru nunţi, botezuri
şi alte evenimente speciale. Editare
video, montaj video, transpunere ca-
sete 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, canali-
zare. Autorizaţii ISCIR + ARGN.
Telefon 0757-327765, 0721-290955,
0770-914478.
l Pentru a imortaliza momentele
importante din viaţa dumneavoastră,
vă oferim filmări şi fotografii pentru
nunţi, botezuri şi alte evenimente, cu
aparatură profesională. Avem expe-
rienţă în domeniu, la cele mai mici
preţuri. Telefon: 0744-804981. 

TERENURI

l De vanzare 25 ari teren intre
Somes si dig, jumatete cu pomi fruc-
tiferi mari, restul pentru gradinarit.
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, Poligo-
nului nr.43. 0722 637.103
l Vand teren intravilan 1079 mp.,
strada Padurea Noroieni
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in Mar-
tinesti, cartier Verona. Tel
0744.252.824
l Vand teren 24 arii vizavi de SMT,
in Lazuri, pret 10.000 euro. Tel
0745476469
l Vand teren 30 arii+80 arii, front
42 m cu anexe, aproape de Satu Mare.
Pret negociabil. Tel 0755401594,
0770912484
l Vand teren intravilan (1.14 ha)
cu documentatie si autorizatie de
constructie, mediu, pompieri, pentru
o fabrica de procesare a legumelor si
fructelor. Tel 0745855032

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada arinu-
lui. 7000 euro negociabil.
0741458203

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

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament Micro 17, 2 ca-
mere, decomandat, parter, 47 mp, ne-
cesita renovare, imediat ocupabil.
Tel.0770.753.216, 0770.558143
l Vand apartament 2 camere, Dru-
mul Careiului, Micro 16. Telefon
0746736188
l Vand apartament 2 camere,
Micro 17, aranjat, gol, imediat ocupa-
bil, Belsugului, et.4, cu acoperis. Tel
0740.634.814
l Vând apartament 2 camere,
Micro 15 str. Oituz, preţ 19.500
euro.Tel. 0720.031.047  
l Vând apartament 2 camere în 14
Mai, et.4, acoperis, pus la punct.Pret
18.000 euro. tel 0741601130
l Vând apartament 2 camere
micro 15, et.2, semidecomandat, su-
prafata 50MP, pret  18.000 euro. tel
0741601130
l Vand apartament 2 camere, cen-
tral, 25.000 euro. Tel 0745325900

APARTAMENTE 3 CAMERE

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

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,Lale-
lei et.6(din 8) partial mobilat,termo-
pane,centrala proprie,usa antiefractie
la 41.000 euro.Tel:0722.577.858 
l Schimb apartament cu 4 camere
in Timisoara in zona centrala 100mp,
cu apartament sau casa in Satu Mare.
Accept Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în
Micro 17. Informaţii la telefon:
0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi.
Accept intermediari, 32.000 euro,
0752-648285.

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 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 , depo-
zite , 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, 324.000 Euro
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate
in localitatea botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare,
146.000 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 2.039.282
euro.

Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris Com SRL
in suprafata de 57,24mp  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 de½, 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 93.704 euro
Teren  extravilan zona Balta Blonda in suprafata
de 10.600 mp la pretul de 4.660 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 B&G ITALCONSTRUZIONI
- excavator ( draglina ), 
-     80.420,00 lei;
- statie sortare -   491.458,00 lei;
- statie betoane

-   558.475,00 lei;
- autobasculanta, marca Iveco
-     22.339,00 lei;
- autobasculanta, marca Iveco
-     67.017,00 lei;
- sistem de cantarire
-       6.224,00 lei;
- mobilier sediu -       6.143,00 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 NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole
Vaci Holstein 32 Buc

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

GIMAR POMICOLA
Scarificator la pretul de 1690.5 lei 
Instalatie tratat  la pretul de  4103.6 lei 
Freza rotativa la pretul de  5419.8 lei 
Tocator resturi la pretul de  8155.5 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 LEVIS SRL
Autoutilitara Volkswagen 4.440,00 lei
Centrala termica din fonta    700,00 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 aspirant 2,161.78 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 ELECTRIC1,000.00 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. AGROMEC PĂU-
LEŞTI S.A 10:00 a.m., SC B&G ITALCONS-
TRUZIONI SRL 10:30, SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00 AM, SC MIDICONS
SRL 11:30 pm, SC DOMARIS COM SRL 12:00,
SC  ANDANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00 pm, SC BLU
BELL SRL ora 13:30, SC 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 lichi-
dator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre
vineri ora 11:00 lista bunurilor mobile si imobile
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sectiu-
nea 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 organizeaza in fiecare zi de vineri ora 9:00 am, si
va avea loc in localitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu
Mare.
Subscrisa Euro Insolv SPRL 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 Ianculeşti, 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 apartament lux, 3 camere,
2 băi, mobilat. Centru Nou,
Piaţa 25 Octombrie, bloc 11.
Telefon 0749.895.748. (după

ora 15:00)

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

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

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



l Vând sau schimb apartament 4
camere în casă tip asociaţie pe strada
Odoreului, cu apartament cu 2-3
camere. Tel. 0721-352585.

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa cu gradina cu pret de
20-25%, pozitie frumoasa. Tel
0261.871.558 
l Vand casa in Lazuri. Telefon
0745842620
l Vand casa in curte comuna pe
strada Iuliu Maniu, pret 38.000 euro.
Tel 0722616473
l Casa de vanzare, urgent 3.26 ari
central, bună si pentru constructie.
0745.416.027 
l De vanzare casa, 3.27 ari, cost
60.000 euro, negociabil. Tel
0745416027, 0743989352
l Vand case 2 camere curte co-
muna pret negociabil.Tel :
0745.893.224 
l Vand casa in rosu, 200mp, zona
Billa, telefon 0740858313
l Vand 2 case str. Zorilor, nr 10 A,
4 camere, 3 bucatarii, 3 bai, 3 terase,
2 beciuri si 8 arii de gradina, pret
93.000 euro negociabil negociabil sau
jumatate din proprietate 41.500 euro
negociabil. Tel 0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj Odo-
reu,4 camere decomandate,bucata-
rie,baie utilate,curte si gradina cu vie
si pomi fructiferi .Relatii
Tel:0743.105071

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 dotarile
in Carei. Telefon: 0746335117,
0748823825
l Vand apartament 37 mp, 2 ca-
mere, et IV, renovat complet, mute
dotari in Carei, 17.600 euro. Telefon:
0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35
mp apa+ gaz+ baie in Carei. Telefon:
0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz introdus,
10 ari teren in Carei, 24.000 euro,
neg. Telefon: 0746476885

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

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

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Ford Focus, Berlina, an
2007, 136.000 km, pret 3.400 Euro,
negociabil. Telefon 0751.217.023
l Vand Dacia program rabla. Tele-
fon: 0761806355.
l Vand Vw Polo 1.4 benzina cu 2
usi din 1997 imatriculat in stare
foarte buna.Informatii Tel:
0758.961.441 
l Vand Super Nova Clima, din
2001, 121.000 km, 0721.693.947.

PIESE DE MAŞINI

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 motoare
electrice. Informatii 0773809716
l Vind moped chinezesc, instalatia
defecta. 0361885521
l Vand cazan fiert tuica.Tel :
0748.394.245 
l Vand mobilă nuc, furnir,
bibeloruri, diverse. Tel.  0770560026
l Vand masa din lemn masiv de opt
persoane pentru terasa Tel
0740.771.056 

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vand 7 capre cu iezi.
0763.038.752
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, amesteca-
tor furaje.Utilajele sunt
noi;Tel:0723.506.508  
l Vand tractoare Fiat, Case, Inter-
national, coase, discuri, agricole noi,
prese balotat, semanatori, anvelope
tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import,
tractoare International, Fiat, Case,
putere 50 CP-125 CP, coase, semana-
tori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 

ÎNCHIRIERI

l Autoturisme 0743450946
l Inchiriez ap.1 camera, soarelui,
nemobilat, etaj 2, 400 de lei.
Tel.0723.506.508
l Dau chirie, Cabinet Stomatolo-
gic, in Negresti Oas.0745.836.214
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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 şi 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 Humulesti
– 24.300 euro 

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 46.716 euro 
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
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 comuna
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 destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren
extravilan 21.500 mp, alaturi de utilaje agricole si
21 de bovine – 246.866 euro
Spatiu  comercial  si  socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp
si 36 mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A – 783.440 lei +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp, at-
elier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp,
platforme betonate - 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 de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afe-
rent 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) şi clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negreşti Oaş, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator-  60.009 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
58.055 euro 

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, 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, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 59.900 euro
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
9.377 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare – 8.983 euro

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează
să se supună reglementărilor legale în vigoare la
data perfectării tranzacției, cumpătorul urmând
să  suporte  obligațiile  care  îi  revin  din  acest
punct de vedere.

Auto:

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 ele-
menti, 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 confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kinetoter-
apie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL
Bunuri mobile  (  utilaje  tamplarie  PVC,  auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini  debitat,  gaurit,  freze,  stoc  marfa,  etc
)proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru prelucarea lem-
nulu ) proprietatea Mobilemn SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara + remorca ) pro-
prietatea Remat Nord Vest SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri  mobile (  mobilier  ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri  mobile  (  mijloace  de  transport,
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  ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri  mobile  (  auto,  utilaje  curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana Iacob
SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea  de  tâmplărie  PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu Bem-
com Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea 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)proprietatea
Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri  mobile  (  utilaje  service  auto,  diverse
) proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile  ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala  tratare  aer,  aparat  aer  conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo
Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner  )  proprietatea Global Job Experience
SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj,
stoc  de marfa  format  din  panouri  sectionale
pentru usi de gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof
SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea 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.

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

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.

Intr-o zi atat de trista in care nici razele soarelui
nu mai pot aduce lumina peste intunericul
pierderii sotiei mult iubite, 
MIHAELA LUCIA, 

care urma sa aduca pe lume un ingeras nevino-
vat, ne ridicam ochii spre cer si inaltam o rugaci-
une de solidaritate pentru colegul nostru drag,
Cătălin Bumb, ca Dumnezeu sa-i dea putere, si
sa ii aline durerea sfasietoare!

Sincere condoleante ii transmit cei 
1400 de colegi si conducerea societatii GP SOFA!

CONDOLEANŢE
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07:00 – Film documentar:
„Supraveţuirea miraculoasă a
Israelului”, ep. 19
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Carlos Omida”, ep. 4
09:30 – La vârsta noastră... (reluare)
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Documentar: „Povestea
Vieţii” partea II
12:00 – Film pentru copii din seria
Gaşca din Sugar Creek, ep. „Hoţul din
Mlaştină”
13:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa
14:00 – Fotbal: Olimpia-Unirea
Tărlungeni (reluare)
15:30 – Teleshopping 
16:30 – Film documentar: „Împreună
în România” (Ucraineni şi Evrei)

17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului
19:10 – Muzică de petrecere  
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – Incursiune în cotidian 
22:00 –  Film artistic: „Călătoria care
a zguduit lumea”
23:00 – Ştiri NV TV
23:45 – Film artistic: „Clancy”
01:30 – Film documentar:
„Hollywood” ep. 3
02:00 – Documentar: „Povestea
Vieţii” partea II
03:00 – Film serial: „Teatrul de pe
strada 7”, ep. 15
03:30 – Film artistic: „Călătoria care
a zguduit lumea”
04:30 – Marile oraşe: „New Delhi”
05:00 – Cu cărţile pe masă (reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

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

09:00 Starea naţiei 10:00 Tot ce
contează 11:00 Armăsarul sălbatic
12:00 Teleshopping 12:30 Alegeri
locale 2016 13:00 Dincolo de
harta 13:30 M.A.I. aproape de tine
14:00 Telejurnal 15:00 Teleshop-
ping 15:30 Oameni ca noi 16:00
Rapa Nui 17:00 Ne vedem la TVR
19:00 Cooltura 19:45 Sport 20:00
Telejurnal 21:00 Alegeri locale
2016 23:10 Anchetele detectivului
Tom Thorne 01:20Rapa Nui
02:10 Sport 02:20 Telejurnal
03:10 Tot ce contează

07:00 Ştirile Pro Tv
10:30 La Maruţă
(R) 11:30 Vorbeşte
lumea 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00

Vorbeşte lumea 15:00 Lecţii de
viaţă 16:00 Ce spun românii 17:00
Ştirile Pro Tv 18:00 La Maruţă
19:00 Ştirile Pro Tv 20:30
Românii au talent 00:30 Marile
Speranțe 02:30 Ce spun românii
(R) 03:15 La Maruţă (R) 04:15
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
16:00 Observator 17:00 Acces di-
rect 19:00 Observator 20:00 Ob-
servator special 20:30 Calul de
luptă 23:30Insula iubirii (R)03:00
Acces direct (R)

07:15 Mondenii
(R) 07:45 Îm-
blânzirea scorpiei
(R) 09:00 Focus din
inima României

(R) 09:30 Teleshopping 10:00
Sănătate cu stil 10:15 Şcoala.tv
11:00 Teleshopping 11:30 Cireaşa

de pe tort 12:30 Focus Magazin
(R) 13:30 Teleshopping 14:00
Focus 14:30 Teleshopping
15:00Camera de râs 16:00 All In-
clusive (R) 16:30 Focus
17:00Mondenii 18:00 Focus
19:30 Mama mea găteşte mai bine
20:30 Un studio in cautarea unei
vedete 22:30 Trăsniți din NATO
(R) 01:00 La TV (R) 02:00 Mama
mea gătește mai bine (R) 03:00
Trădaţi în dragoste (R)

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15 Teo
Show (R) 10:00
Teleshopping 10:30

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

08:30 Puterea
destinului (R)
09:30 Teleshop-
ping 09:45

Lupta rozelor (R) 11:45
Teleshopping 12:00 Special: Se-
crete din umbra trecutului – partea
1 12:30 In umbra trecutului (R)
13:30 Teleshopping 14:00 Clona
15:00 Diamantul nopții 16:00
Spune-mi că ești a mea 17:00 Su-
fletul meu pereche 18:00 Lupta
rozelor 20:00 Special: Los Secretos
de La Sombra del pasado – Se-
cretele din Umbra trecutului –
partea 2 20:45 In umbra trecutului
21:45 Puterea destinului 22:45
Regina 00:15 Santa Diabla 01:00
Clona (R) 02:00 Lupta rozelor (R)
03:3 Regina (R)

07:50 O altă
adresă de pomină
09:40 Spune
orice... 11:20

București NonStop 12:50 Acasă

14:25 Box 16:05 Întrebări
frecvente despre călătoria în timp
17:30 Filme și vedete 20:00
Bărbatul perfect 21:40
Supraviețuitorul 23:40 Mami
02:00 Mici copii 04:15 Bărbatul
perfect

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
Ştiri Sport.ro 13:10 Ora exactă în
sport 14:00Ştiri Sport.ro 14:10
Ora exactă în sport 15:00 Ştiri
Sport.ro 16:00 Ora exactă în sport
17:00 Ştiri Sport.ro 17:10 Ora
exactă în sport 18:00 Ştiri Sport.ro
18:30 Ora exactă în sport 19:00
Marea Ţăcăneală 20:00 Fotbal
UEFA Champions League 21:00
Ştiri Sport.ro 21:10 MMA All
Stars: KOnfruntarea finală
23:00Human Giant 00:00 Ştiri
Sport.ro 00:30 Regii KO-ului

07:00 Înot 08:30
Ciclism 09:30 Ci-
clism 10:30 Omnis-
port 10:45 Tenis
11:00 Tenis 12:00

Omnisport 12:30 Tenis 13:00 Înot
14:30 Ciclism 14:45 Ciclism
18:30 Ciclism 18:45 Înot 19:55
Ştiri 20:00 Înot 22:00 Tenis 22:45
Tenis 23:00Ciclism 23:55 Ştiri
00:00 Ciclism 02:00 Înot 02:30
Ciclism

07:00 Știrile dimineții
08:50 Numai de bine
(R) 09:00 Știrile
dimineții 10:00 Pre-
viziunile zilei 11:00 Se

întâmplă în România 12:00 Ştiri
13:00 Se întâmplă în România
14:00 Ştiri 15:00 Esențial 17:00
100 de minute 18:45 La Ordinea
Zilei 20:30Subiectiv 21:30Exces
de putere 23:00CaN
Romania23:30În Premieră (R)
00:30 Ştiri  

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 Realitatea
Românească 23:31 Realitatea de la
fix 00:00 Realitatea de la fix
00:30Academia de evaziune 02:00
Realitatea de la fix 03:00 News-
room

07:40 Vânătorii de
licitaţii - Totul e
mai mare în Texas
08:10 Războiul de-

pozitelor - Canada - Decizii rapide
la Wedgiemont High 08:35 Execu-
torul - Primești ce plătești 09:05
Cum se fabrică ? - Creioane col-
orate/Caiace din lemn/Maşini de
tuns iarba/Lanţuri de aur 09:30
Cum se fabrică diverse lucruri?
10:00 Goana după aur - Căpitanul
Monica 11:00 Comoara din con-
tainer - Marea Britanie 11:30 Co-
moara din container 12:00
Licitații de mașini - Schimburi cu
mașini bune 12:30 Licitații de
mașini - Dând din colț în colț
13:00 Căutătorul de maşini clasice
- Wayne merge la schi 13:30
Căutătorul de maşini clasice -
Sărută câţiva broscoi 14:00Pasi-
unea mea, mașinile clasice 15:00
Maşini nervoase - Un nou garaj:
Un Camaro ruginit din '67 - Partea
II 16:00Vânătorii de licitaţii -
Totul e mai mare în Texas 16:30
Războiul depozitelor - Canada -
Decizii rapide la Wedgiemont
High 17:00Executorul - Primești
ce plătești 17:30 Comoara din
garaj - Aurul trofeului 18:00Co-
moara din container - Marea Bri-
tanie 18:30 Comoara din
container 19:00Cum se fabrică di-
verse lucruri? 19:30 Cum se fabrică
?20:00 Test de supravieţuire în
doi - Peisaj apăsător 21:00 Cupluri
în sălbăticie - La bine și la greu
22:00Insula lui Bear Grylls 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Se pare că sunteţi agitat şi

nervos din cauza unor probleme fi-
nanciare. 
TAUR (21.04 - 21.05)

S-ar putea ca relaţiile par-
teneriale să fie încordate din cauza
stării de agitaţie pe care o aveţi de di-
mineaţă. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Nu sunteţi în cea mai bună
dispoziţie şi aveţi tendinţa să exage-
raţi. 
RAC (22.06 - 22.07)

Dimineaţa s-ar putea să vă
schimbaţi programul din cauza unor
probleme familiale. Un prieten vă
propune o colaborare care v-ar putea
ajuta să vă îmbunăţiţi simţitor situaţia
financiară. 
LEU (23.07 - 22.08)

Nu încercaţi să cereţi astăzi
o mărire de salariu, chiar dacă sunteţi
convins că o meritaţi! După-amiaza
sunt şanse să vă liniştiţi puţin, în mij-
locul familiei.
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Dimineaţa s-ar putea să vă
sune o rudă din altă localitate şi să vă
anunţe că intenţionează să vă viziteze. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Astăzi s-ar putea să nu fiţi
prea inspirat şi nici prea comunicativ.
Evitaţi întâlnirile de afaceri şi călăto-
riile, pentru că sunteţi predispus la
greşeli! 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Se pare că nu vă simţiţi în
apele dumneavoastră, tocmai acum,
când aveţi multe de rezolvat. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Dimineaţa s-ar putea să vă
indispună un telefon primit de la o
rudă. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Aveţi tentaţia să începeţi
mai multe treburi deodată. Vă sfă-
tuim să nu fiţi nerăbdător, pentru că
riscaţi să faceţi greşeli. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Dimineaţa s-ar putea să fiţi
indispus din cauza dificultăţilor fi-
nanciare. Vă recomandăm să vă păs-
traţi cumpătul, indiferent ce se
întâmplă, şi să ascultaţi sfaturile unei
persoane mai în vârsta. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Încercaţi să fiţi mai atent la
cheltuieli! Ca să evitaţi o ceartă cu
partenerul de viaţă, vă sfătuim să vă
consultaţi înainte de a merge la cum-
părături. 

HOROSCOP

Ora 20.30 - Românii au talent

Nr.469 / 11.05.2016

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 lichida-
tor judiciar, anunță scoaterea la licitație a
următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos.
Licitațiile se vor ține la biroul INSOLVADMIN
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 val-
oarea 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 – 9.001,69 lei.
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora
11.
Garanția de participare la licitație – 10% din val-
oarea de pornire. 
3) SC DORHER INVEST SRL, CUI
28333463

a) Autoturism SEAT Inca, nr.înmatriculare SM-
09-DHR, an fabr.1999 – 2.196,69 lei
b) Autoutilitară Ford Transit, nr.înmatriculare
SM-08-DHR, an fabr.1994 – 5.342,80 lei
c) Compactor Bitelli – defect – 6.367,85 lei
d) Mobilier – 132,66 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora
13.
Garanția de participare la licitație – 10% din val-
oarea 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 rutiere)

– 540 lei
e)Telefon Nokia Lumia 925 Black (ecran spart)
– 540 lei
f ) Topor – 40 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora
10, începând cu data de 27.04.2016.
Garanția de participare la licitație – 10% din val-
oarea de pornire. 
5)SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
a) Casă de vinificaţie cu cota parte de teren (500
mp) înscris în CF Carei – 12.051 lei
b) Stropitoare cu motor Astran – 710 lei
c) Plug agricol – 123 lei
d) Motocultor Pubert - Quatro Senior – 3.000
lei
e) Utilaj stropit pomi – Carry Spray – 2.057 lei

f ) Tractor U 650 M – 7.710 lei
g) Stoc de marfă – 15.319,20 lei
În fiecare zi lucrătoare de miercuri si luni, la ora
14, începând cu data de 18.05.2016.
Garanția de participare la licitație – 10% din val-
oarea de pornire. 
Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, ur-
mând ca în funcție de prevederile 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 ju-
diciar.

Informații suplimentare– tel.0745545862,
0786199011. 
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Curs valutar

8 0%  șanse de precipitaţii

Maxima: 22°C         Minima: 6°C
Vânt nne între 10 și 15 km/h

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.

Vând teren, intravilan, str.
Mesteacănului - Satu Mare

suprafaţă de 27,57 ari

Preţ foarte avantajos şi negociabil! 
Contact: 0743.487.204a

a

a

EURO 4,5025

USD 4,0126

100 Forinţi 1,4241

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

suntem obişnuiţi să
vedem la porţi anunţuri cu
“atenţie, câine rău!“ sau “a
kutya harap!”, dar mai nou, de
când cu jungla din trafic, lucru-
rile par că au evoluat. iar afişele
de pe porţi nu mai au treabă cu
patrupezii, ci cu căpcăunii. din
trafic. 

exasperat probabil că i
se tot parchează maşini aiurea în
faţa porţii şi i se blochează astfel
accesul spre propria curte, un
sătmărean de pe strada Ceahlău-
lui a afişat la intrare un avertis-
ment... să-i zicem cinefil.
Probabil că omul, un fan al fil-
melor cu Piedone cel adevărat,
adică Bud spencer, nu cel  pri-

mar de sector, şi-a adus aminte
de pelicula celebră “atenție la
pana de vultur (1981)” şi a plasat
următorul avertisment: “nu par-
caţi, pericol de Pană!”. 

ideea ar putea fi pre-
luată şi de cei de la adP ( nu
adeP) şi de acum în loc de
stâlpi portocalii plantaţi pe cen-
tru să pună direct covoare cu
cuie de 100 în locurile cu staţio-
narea interzisă. să vezi cum pro-
prietarii de gipanuri, porşeuri
sau alte aspiratoare de gagici ar fi
mai atenţi pe unde-şi lasă bolizii.
nu de alta, dar i-ar costa pana
cât... Mi-e ruşine să scriu cât, din
respect pentru cei mulţi care iau
salariul minim pe economie.

Parcare cu... pană!

PRoPuneRe

Trenuleţul vacanţei ar putea
reveni în Sătmar

Pensionarii au cerut ieri
Prefecturii să intervină
pentru a fi repus în

funcțiune acel Trenuleț al
Vacanței, așa cum a putut fi
văzut prin anii ’80 la satu mare.

Propunerea a venit din
partea președintelui Ligii Pension-
arilor ”unirea”, Mircea Marian,
care, în cadrul ședinței Comitetu-
lui Consultativ de dialog Civic
pentru Problemele Persoanelor
Vârstnice, a cerut ajutorul prefec-
tului Radu Bud în acest sens.

”am vrea să fie înființat
un astfel de mijloc de transport
pentru pensionari care să circule
prin tot orașul și să ducă lumea la

ștrand. ar fi foarte bine atât pen-
tru pensionari, cât și pentru soci-
etatea de transport în comun. Vă
rugăm, domnule prefect, să ne
ajutați cu acest demers”, a arătat
Mircea Marian.

Prefectul le-a cerut pen-
sionarilor să vină cu o cerere  în
scris  către Prefectură  iar aceasta
va fi înmânată reprezentanților
Primăriei satu Mare pentru
soluționare.

sovata, Călimănești,
slănic Moldova sau Buziaș…aces-
tea sunt doar cateva dintre statiu-
nile unde pensionarii satmareni
se pot relaxa. acestia  se pot
adresa Casei Judetene de Pensii
pentru a solicita bilete pentru
tratament aferente perioadei 21-
29 mai.

Pana în prezent institutia
pune la dispozitia pensionarilor
care doresc  sa se relaxeze in jur de

80 de bilete suplimentare.
Preferintele pensionar-

ilor  in ceea ce priveste locatia
aleasa pentru tratament raman
cam aceleasi. e vorba despre Băile
Felix, staţiunea cea mai solicitată,
apoi Călimăneşti-Căciulata, Co-
vasna, Tuşnad , sovata.

Biletele se pot ridica de la
sediul CJP, strada Vasile Lucaciu
nr. 4-6, zilnic, între orele 09.00 și
15.00.

ioana simion

Casa Judeţeană de Pensii

O nouă serie de bilete de tratament
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