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Școala “Ion
Creangă”, reabi-
litată şi dotată

Panică în Sătmar!
pag.  16

Trupele speciale şi procurorii 
DIICOT au descins la Satu Mare

Impresiile unei sătmărence 
faţă de Brexit

Geanina Bereş este studentă
la University of Glasgow (Scoţia), una
dintre cele mai prestigioase
universități din lume, aflată în top
100. Sătmăreanca studiază digital
media &information, literatura
engleză și istoria artei, unde după
prima sesiune a reușit să obțină note
foarte bune și să fie în atenția profeso-
rilor de acolo. La fel ca majoritatea
românilor stabiliţi în regatul Unit
este îngrijorată de soarta care o
aşteaptă, iar rezultatul Brexit-ului o
face să se gândească serios la viitor. 

Iată cum vede Geanina
toată această stare de lucruri într-un
mic material trimis tocmai din “zona
de conflict”:

„Când am auzit prima oară
de Brexit, mi s-a părut o glumă
proastă. „azi dimineață am citit că
dezinfectanții din spitalele noastre
erau diluați de vreo 8 ori, iar aici prob-
lema lor e că economia e așa de bună
încât s-au trezit că Ue-ul îi trage în
jos”, i-am spus șefului meu dimineață
la cafea (...)”.
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Satu Mare domină clasa Puffo
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Creșterea cererii pentru
litoralul românesc cu minim 5% față
de 2015 face ca 2016 să fie considerat
cel mai bun an de după revoluție,
apreciază aurelian Marin, fost
președinte al aNaT și patron al unei
agenții de turism.

“Sezonul de vară 2016
merge foarte bine pentru litoralul
românesc. este un context întreg care
ne favorizează, ținând cont și de con-
junctura turistică internațională. Mai
mulți români preferă să-și petreacă
vacanțele în românia, dar, pe de altă
parte, și mai mulți turiști de pe alte
destinații aleg litoralul nostru. În plus,
mult mai mulți turiști români au optat
pentru servicii all inclusive, înainte
alegând Bulgaria și alte destinații. Mo-
tivul? Prețuri similare, ajung mai re-
pede la destinație și, nu în ultimul rând,
se simt ca acasă”, spune aurelian Marin.

În acest an, sunt 2.000 de
camere în plus pe sistem all inclu-
sive, totalul fiind de 5.000. La ora
actuală, litoralul românesc are 22
de hoteluri all inclusive, din
Năvodari până în sudul litoralului,
în acest an încă șase hoteluri adop-
tând acest sistem. Multe hoteluri au
adus facilități suplimentare pentru
turiști, precum piscine, locuri de
joacă, animație.

Potrivit consultanților
agenției, lărgirea plajelor încă nu a
influențat notabil sezonul, deoarece
acest proiect nu a fost promovat
foarte mult. Încă nu s-a conștientizat
importanța lărgirii plajelor, atât la
nivel de asociații, cât și pe partea de
promovare. Turiștii vor conștientiza
acest aspect la fața locului, iar de
anul viitor avantajele plajelor lărgite
vor fi mult mai popularizate.

La Mare, La Soare...
Sezonul 2016 va fi cel mai bun
de după Revoluție 
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TARoM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor

0261-721.051, 0734-221.096 -
Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.oN Gaz
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - Poszet - intervenţii
cazane
0261711585, 0361805645 -  
termogaz - verificări revizii 
instalaţii gaz 
759081 - Transurban
768704  - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NoN SToP

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

CliniCA
SfântUl AntOn

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-StOP

Azi este

Miercuri, 29 iunie 2016
ziua 181 a anului

Istorie se cheamă ceea ce s-a în-
tâmplat cu adevărat, nu ceea ce
am vrea să se fi întâmplat.

(Nicolae Iorga)

Soarele răsare la 5 şi 32 minute,
apune la 21 şi 31 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox - (†) Sf. Ap. Petru şi
Pavel (Dezlegare la peşte)
Romano – catolic - † SS.
PETRU ŞI PAUL, ap.; Emma
Greco – catolic - SF. APoS-
ToLI PETRU ȘI PAVEL.

1613 - Teatrul londonez
„Globe" arde în timpul unei
reprezentații cu piesa lui Shake-
speare Henry al VIII-lea.

OPINIE DE GAZETAR

tEODOR cURPAş

Persistă o mistică legată
de umbră, pornind, poate, de la
biblicul „nu te sprijini de umbră”.
De aici provin o serie de încărcături
simbolice, care duc, în final, la
înţelegere. În culturile arhaice
umbra este, de fapt, şi dublul per-
soanei, o adevărată întruchipare a
sufletului ce se desparte de trup. 

Sunt oameni cărora le
spunem că nu lasă umbră pe
pământ, putând fi sinonim sim-
bolic atenuat al întunericului. Aşa
a apărut „omul din umbră”. Spunea
Lucian Blaga, în „Cuvinte pe stela
funerară” că atunci când murim nu
facem decât să ne retragem lin în
propria umbră. În această dimensi-
une apar valorile, pe care nu ştim să

le preţuim  atât cât sunt în viaţă.
Nici după moarte. Trăim într-o so-
cietate în care cei chemaţi să facă
aprecieri, la vremea lor, au ocolit
şcoala şi, de fapt, n-au iubit-o! Nu
se iubesc, dacă mă gândesc, nici pe
ei! A venit la noi, după facultate,
eroina pe care o prezint, o
profesoară de excepţie, încărcată de
frumos, de sublim, de estetic,
lipsită de aroganţă, poate că este
din Ardud, din Ţara Moţilor, cu
trăsături puternice, ambiţioşi şi
demni. Picturile şi toate lucrările
ei au autonomie, independenţă
faţă de trup, au atâta dimensiune
reală cât metafizică. 

o ştiu de la expoziţiile
sale şi cele colective, de la activi-
tatea cu cei mici, pe care-i adoră
şi-i încurajează pentru talentul
lor. Este Gloria oprişa, omul care
a oferit mult oraşului, judeţului şi
ţării şi nu a cerut nimic în schimb,
dar... să fim sinceri nici nu i s-a
oferit! De ce?  Asta, cultura,
ştiinţa, nu intră în preocupările
„aleşilor” de tot felul. Mi-aduc
aminte de ministra culturii, prin
anii grei, Suzana Gâdea, despre
care un om de ştiinţă spunea: „Nu
mi-e frică de ministrul culturii, ci
de cultura ministrului!”. Câtă
dreptate! 

Vă întrebaţi de ce o
prezint pe Cristina Gloria
oprişa? Pentru numele de „Glo-
ria”, pentru originea ei, pentru
demnitate, pentru calităţile de
profesoară, pentru dăruirea în
educaţia fiicei despre care vom

auzi în curând lucruri de excepţie,
pentru ataşamentul ei faţă de nea-
mul acesta, de limba noastră, de
introducere a frumosului în viaţa
de toate zilele. Ce a făcut
Cristina? A realizat ediţii ad-
mirabile pentru „Micul Prinţ”,
este acum la a treia ediţie a
expoziţiei „În semn solar”
aducând peste 100 de artişti din
ţară şi din afara ţării, fiecare cu
câte 1,2,5,7 lucrări expuse la prim-
itorul Muzeu de Artă din oraş. 

A participat la multele
tabere de creaţie, a organizat
expoziţii începând cu şcoala, cu
oraşul şi ţara, apoi cu participări
în multe  alte ţări. Prin ea s-a vor-
bit şi se vorbeşte de Satu Mare! S-
a întrebat cineva unde, cum şi în
ce condiţii pictează această
artistă? Nu! Şi nici nu se vor în-
treba cei chemaţi s-o facă, pentru
că sunt departe de filarmonică, de
teatru, de artă în general! Dar şi
acestea se ţin departe de ei!
Ruşine! Dacă ar şti cei peste 100
de artişti ce expun acum la Satu
Mare, câtă muncă a depus această
femeie pentru a-i aduna şi pentru
a aranja o astfel de expoziţie şi că
n-a ajutat-o mai nimeni, s-ar
mira! 

Câtă muncă pentru îm-
pachetarea lucrărilor şi expedierea
acestora la destinatar! Spun aceste
lucruri pentru că mulţi sătmăreni
treceţi pe lângă Muzeul de Artă şi
nu intraţi, la parter, în câteva săli,
să vă „spălaţi” privirea cu ceva ce nu
se poate vedea oricând! Vă invit s-

o faceţi! Vă întâlniţi cu lucrări ale
pictorilor din Cluj, Baia Mare,
Timişoara, Lugoj, Sibiu, Deva,
Vâlcea, oradea, Ungaria, Slobozia,
Braşov, Germania, Reşiţa, Brăila,
Italia, Franţa şi... desigur sătmărenii
în număr destul de mare (Adrian
Samson, Vasile Tuns, Florin Titoc,
Maria olteanu etc.)

Desigur, Cristina Gloria
oprişa transmite prin tot ce face o
tinereţe de invidiat, realizând un
popas estetic prin experienţa cu-
lorii şi liniilor, a conştiinţei estetice,
a aritmeticii pe care şi-o asumă, o
întâlnire cu iubitorii de frumos,
fără restricţii. Şi asta pentru că Glo-
ria oprişa are exigenţele sale artis-
tice de la care nu abdică. Şi-a
definit un teritoriu pe care nu-l
poate revendica nimeni. 

o instanţă critică
necoruptă va acredita mereu, fără
reţineri, activitatea Cristinei
situându-o în faţă, remarcându-se
aşa cum o apreciază conducerea
Muzeului Judeţean. Mare noroc
cu Felician Pop, care apreciază şi
sprijină actul de cultură! Numai
aşa, Cristina va şterge din regretul
că “a avut parte de singurătate!”.
Vom fi alături de ea, la împlinirile
frumosului şi introducerea lui în
viaţa noastră cotidiană. Ea nu
pune punct creaţiei, cunoaşte
neodihna şi deja se gândeşte la
ediţia ce urmează! 

Felicitări, Cristina Glo-
ria oprişa, sănătate, bucurii şi îm-
pliniri! oraşul şi judeţul acesta
rămân îndatoraţi ţie!

Culoarea oferită Sătmarului de Cristina Gloria Oprişa! 

recoMANDărI  NorD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața
Sătmarului. o emisiune în care şi
tu poți participa alături de
invitații noștri la dezbaterea celor
mai importante subiecte ale zilei.
Realizator: Victor Constanti-
novici.

VIAŢA LA ŢARĂ
SANDoR LoRINCZ - Un
întreprinzător remarcabil din

Cărăşeu
SANDoR LoRINCZ este unul
dintre cei mai ambiţioşi
întreprinzători particulari din lo-
calitatea Cărăşeu. Domnia sa are
în administrare o turmă de 1200
de oi. Cu toate greutăţile întâmp-
inate, datorită lipsei subvenţiilor
şi  altor probleme, acest
întreprinzător şi familia sa reuşesc
să gestioneze cu bine situaţiile de
criză. Realizator - Dumitru
Ţimerman.

DIrector
eDItorIAL

Voicu D. Rusu

eDItor
coorDoNAtor

Victor  
Constantinovici

Director fondator
Ion bledea
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Geanina Bereş este
studentă la University of
Glasgow (Scoţia), una

dintre cele mai prestigioase
universități din lume, aflată în
top 100. Sătmăreanca studiază
digital media &information, lit-
eratura engleză și istoria artei,
unde după prima sesiune a reușit
să obțină note foarte bune și să fie
în atenția profesorilor de acolo.
La fel ca majoritatea românilor
stabiliţi în Regatul Unit este
îngrijorată de soarta care o
aşteaptă, iar rezultatul Brexit-ului
o face să se gândească serios la vi-
itor. 

Iată cum vede Geanina
toată această stare de lucruri într-
un mic material trimis tocmai din
“zona de conflict”:

„Când am auzit prima
oară de Brexit, mi s-a părut o
glumă proastă. „Azi dimineață am
citit că dezinfectanții din spitalele
noastre erau diluați de vreo 8 ori,
iar aici problema lor e că economia
e așa de bună încât s-au trezit că
UE-ul îi trage în jos”, i-am spus
șefului meu dimineață la cafea. Îmi
răspunde cu un accent scoțian că se
miră și el că s-a oficializat referen-
dumul și chiar își pun problema să
”închidă” insula pentru străini.
Deși născut în Scoția, are back-
ground pakistanez și înțelege îngri-
jorarea imigranților la fel de bine
ca mine. „People are just going to
stick with what they know”, a spus
o colegă britanică. Nimeni nu-și
dorește incertitudine când status
quo-ul e de altfel cât se poate de
prosper și stabil. În următoarele
săptămâni am primit în poștă și pe
stradă numai pliante pro UE: „We
are stronger together!”. Șefii de

catedră de la studii europene,
politice etc., ne-au trimis mailuri în
care subliniau opinia lor pro Uni-
une, iar prim ministrul Scoției,
Nicola Sturgeon, a ținut o
conferință la universitate cu
studenții Erasmus, discutând cât
de mult am beneficiat cu toții în
mediul academic în urma acestor
schimburi de experiență. De asta
am crezut până în urmă cu câteva
zile înaintea referendumului că
UK-ul era un copil disperat să
atragă atenție, dar nici măcar nu
știa ce cerea. Deși aveam emoții
reale pentru că avea să mă afecteze
direct, posibilitatea Brexitului mi
se părea foarte mică- de aceea când,
în Iași fiind pe 24 iunie, dimineața
devreme am căutat pe Google EU
Referendum Result și am văzut

rezultatul, am fost pur și simplu
șocată. Era un rezultat pentru care
chiar nu mă pregătisem.
Următoarea căutare a fost cursul
valutar și după ce am văzut colap-
sul istoric, mi-am zis că așa începe
dezastrul. 

Rețelele de social media
sunt inundate de atunci de
îngrijorările și glumele despre
Brexit. Printre articolele extrem de
serioase și tensionate despre
demisia lui Cameron, posibilitatea
ca Boris Johnson să îi ia locul,
scăderea lirei, recesiunea și toate
subiectele astea post-apocaliptice,
se mai strecura și câte un britanic
care posta o poză cu o monedă de
20 de penny în palma lui: „O
dimineață bună, am găsit o liră pe
trotuar.”  

Dar ce înseamnă Brexitul
pentru români? Înseamnă exact ce
a însemnat și până acum – incerti-
tudine. Negocierile vor dura doi
ani și din septembrie Anglia va
avea un prim-ministru nou. Astfel
că înafara eventualelor abcese de
rasism în Anglia, schimbări con-
crete de azi pe mâine nu există.
Referendumul a divizat societatea
britanică destul de drastic și i-a
împins deoparte pe imigranți, de
altfel atât de importanți într-o so-
cietate cosmopolită ca a lor. Astfel
că eu și mulțimea imensă de
imigranți am stat cu emoții să
vedem cum ni se va decide viitorul
(noi, desigur, neavând drept de
vot), de către niște oameni care
după ce au votat Brexit, căutau în
masă pe Google ce înseamnă Uni-
unea Europeană. Ca observație
personală, consider că acestă cam-
panie Brexit a fost o camuflare a
unei mișcări xenofobe aclamată de
vârstnicii conservatori care își
hrăneau mândria națională dintr-
o nostalgie naivă a fostului imperiu
prosper al Marii Britanii. 

Imigrația a fost subiectul
central al campaniei Brexit. Deși
având o atitudine destul de
agresivă față de străini, care a făcut
imigranții sosiți în UK de zeci de
ani să se simtă nedoriți pentru
prima oară, campania a promis că
pentru cetățenii UE deja stabiliți

în UK nimic nu se va schimba.
Aceeași campanie a promis că va
investi cele presupuse 350 mil-
ioane de lire trimise spre UE
săptămânal în sistemul național de
sănătate. În dimineața rezultatului
oficial, Farage, liderul campaniei
Brexit, a respins afirmația legată de
investitul în sistemul de sănătate și
a spus că a fost o greșeală. De aceea
personal nu pot să mă întind
liniștită la soare și să am încredere
în spusele lui că nimic nu se va
schimba pentru noi. Studenții
”intrați pe regimul vechi” vor con-
tinua să își finanțeze studiile prin
aceleași împrumuturi ca până acum.
Ce se va întâmpla după facultate
însă, mă neliniștește profund. Pen-
tru persoanele care acum nu sunt în
UK, e clar că va deveni mult mai
greu de plecat la muncă și posibil și
la studii în Marea Britanie. Nimic
nu e concret în momentul de față și
nu va fi până la terminarea ne-
gocierilor, dar se punea problema de
viză necesară pentru o ședere mai
lungă de 90 de zile.  

În ceea ce mă privește, mă
aflu în cea mai privilegiată poziție în
ruinele post-Brexit – locuiesc în
Scoția. Am aflat cam târziu că
acesta era motivul pentru care toată
campania care a ajuns la mine a fost
pro-Uniune. Absolut toate
provinciile Scoției au votat pentru
UE, cu două treimi ale cetățenilor
capitalei Edinburgh votând pentru
rămânerea in UE. Scoția având pro-
priul parlament, prim ministrul a
anunțat posibilitatea unui al doilea
Referendum de Independență, în-
trucât ”Anglia nu ne poate târî afară
din UE împotriva dorinței noastre”.
Deși ultimul referendum a avut loc
în 2014, acum circumstanțele s-au
schimbat drastic. O veste și mai
bună e că toți rezidenții Scoției, in-
clusiv eu și toți românii,
imigranții și studenții străini vom
putea vota în referendum. Așadar
rezultatul mi se pare evident și
aștept foarte tensionată să se con-
firme oficial referendumul, Scoția
să devină independentă și să con-
tinue să facă parte din UE. Până
când toate informațiile vor fi ofi-
cializate, trăim cu toții într-o stare
de nerăbdare, incertitudine și o
oarecare izolare culturală. Mi-a
rămas să aștept ca țara care m-a
primit cu atât de multă căldură și
prietenie să se delimiteze de restul
societății britanice, care în urma
referendumului s-a dovedit fun-
damental opusă ideologiilor
scoțiene.”

NICOLAE GhIŞAN

Impresiile unei sătmărence faţă de Brexit
8Geanina Bereş studiază în Glasgow şi, la fel ca majoritatea românilor din UK, este îngrijorată de decizia
britanicilor de a ieşi din UE

La  cabinet Dr. Coica va consulta

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat 

Nutriţie şi Boli Metabolice

-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, suprapondere,
subpondere, meniu personalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , diabet ges-
taţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipidemii, hiperu-
ricemii/guta
-determinarea glicemiei
Programări la telefon:  0741.135.808  intre orele
12:00-15:00
_______________________________________
La cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Bagi  Erzsebet 
Medic specialist  Pediatru 

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

Dr.Langhaus Eugen 
Medic Pediatru

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

Dr. Bontya Adriana
Medic Specialist Radiolog 

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

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

Dr. Aniţaș Răzvan 
Medic Specialist Ortopedie Traumatologie 

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

Dr. Feciche Daniela 
Medic Specialist Neurologie

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

Dr.  Micu Bogdan Vasile
Medic Primar Chirurgie Generală

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

Dr.  Rad Marcel Alexandru
Medic Specialist Urologie

Programări telefon:0731.349.300
_______________________________________
La  cabinet Dr. Coica  va consulta

Dr.  Micu Bogdan Vasile
Medic Primar Chirurgie Generală

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

Dr.  RUSU CRISTIAN
Medic Primar Urologie

Programări telefon: 0731.349.300
_______________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand nr.

15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI   va consulta

DR. KISS MAGDALENA
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0731.349.300  sau 0261/863333
_______________________________________
În fiecare zi de  Marti şi Joi  între  orele 13:00 şi
18:00, la Cabinet Dr. Coica bl.CU.6. ap. 2 va con-
sulta

Dr. STANCU LAPUSTE RAMONA
Medic Specialist Endocrinologie
Programări la tel: 0743.041.775 sau 0261/766390
_______________________________________
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI    va consulta:

Dr.  Puşcaş Cristian
Medic Specialist Psihiatrie Pediatrica 

şi Psihoterapeut
Programări telefon:  0740.011.578
_______________________________________
În fiecare zi de  Luni, Miercuri si Vineri între  orele
15:00 şi 18:00, la Cabinet Dr. Coica va consulta:

Dr.  MESAROS LACRAMIOARA
Medic Specialist ORL

Programări la tel: 0722.231.241 sau 0261/766390
_______________________________________
La  cabinet Dr.Coica în fiecare zi de luni si miercuri
de la ora 15:00  va consulta:

Dr. REVESZ ANDREA
Medic Specialist Neurologie

Programări la tel: 0261/766390
_______________________________________
În  data de 01.07.2016  de la ora  9:30  la Cabinet
Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel:0732.11.68.37 
Programări la tel: 0261/766.390,  0261/779.999
_______________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Trupele speciale şi procurorii
DIICOT au descins la Satu Mare
8Prejudiciul produs bugetului de stat este în cuantum de 14.540.750 lei, potrivit
procurorilor

Procurorii DIICOT – Servi-
ciul Teritorial Tg. Mureş
împreună cu ofiţeri de po-

liţie judiciară din cadrul Brigăzii
de Combatere a Criminalităţii
Organizate Tg. Mureş au efectuat
ieri un număr de 96 de percheziţii
pe raza județelor Mureș, Har-
ghita, Alba, Arad, Bihor, Brăila,
Brașov,  Cluj, Satu Mare, Sibiu,
Suceava și Timiș, la sediile unor
societăţi comerciale şi la domici-
liile unor suspecţi,  în cadrul unei
acţiuni vizând destructurarea
unui  grup infracţional organizat
specializat în săvârşirea infracţiu-
nilor de evaziune fiscală şi spălare
de bani.

În cauză există suspiciu-
nea rezonabilă că în perioada
2010-2015, prin intermediul a 15
societăţi comerciale, membrii gru-
pului infracţional au creat un cir-
cuit economic fictiv, prin emiterea
către un număr de 80 de societăţi
comerciale de facturi fiscale fictive
prin care se atesta în mod nereal
achiziţii/prestări servicii în dome-
niul construcţiilor – montaj,  pre-
judiciul produs bugetului de stat
fiind în cuantum de 14.540.750

lei. În cauză a fost începută urmă-
rirea penală faţă de un număr de
110 persoane fizice şi juridice, pen-
tru infracţiuni de evaziune fiscală
în forma autoratului sau a compli-
cităţii, spălare de bani şi constitui-
rea unui grup infracţional
organizat. Acţiunea a fost efectuată

cu sprijinul B.C.C.O. Bacău,
B.C.C.O. Brașov, B.C.C.O. Alba,
B.C.C.O. Oradea, B.C.C.O. Cluj,
B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O.
Timiș, B.C.C.O. Iași, Inspectoratul
de Poliție Județean Harghita pre-
cum și Gruparea Mobilă de Jan-
darmi Regele Ferdinand Mureș.

„Facem precizarea că pe întreg par-
cursul procesului penal, suspecţii şi
inculpaţii beneficiază de drepturile
şi garanţiile procesuale prevăzute
de Codul de procedură penală,
precum şi de prezumţia de nevino-
văţie”, se arată într-un comunicat
de presă remis de DIICOT.

CIPrIan Bâtea

ACŢIUNe. DIICOT a efectuat aproape 100 de percheziţii pentru a destructura un grup infracţional

La Casa de Cultură a Sin-
dicatelor a avut loc, duminică,
spectacolul de sfârşit de an şcolar
2015 – 2016 al clasei de balet de la
Şcoala de Arte la care şi-au dat con-
cursul grupele pregătite de prof.
Gabriela Tănase. Ca de fiecare
dată, spectacolul a avut sala arhi-
plină, peste 500 de spectatori, în
mare parte aparţinători ai micilor
artişti, aceștia fiind părtaşi la un
show de zile mari, coregrafia impe-
cabilă fiind presărată şi de un spec-
tacol de lumini care a dat un plus
reuşitei. Derulat pe durata unei
ore, spectacolul a cuprins următoa-
rele momente:

1.„UVeRTURA SPeCTACO-
LULUI” – Scene din balete cla-

sice
2.„ŞORICeI” – Interior căsuţă
3.„PISICUTe” – Interior căsuţă
şi acoperiş
4.„FLUTURAŞI” – Câmp cu
flori
5.„VALS” – Cer cu nori
6.„PAQUITA” – Interior castel
7.„VISUL” din Don Quijote – Cer
senin amurg
8.„DON QUIJOTe” 1 – Piaţă
spaniolă
9.„DON QUIJOTe” 2 - Scene
din corida spaniolă
10.„FINAL” – Proiecţie fotogra-
fii ale copiilor la cursul de balet

La finalul spectacolului
au fost împărţite peste 100 de di-
plome cursanţilor clasei de balet a
Şcolii de Arte chiar de către prof.

Gabriela Tănase, care a fost asaltată
cu nenumărate buchete de flori
prin care i s-a mulțumit încă o dată
pentru tot ceea ce face în slujba
artei sătmărene.

ŞCOALA De ARTe

Spectacol de balet cu sala arhiplină

Subprefectul Altfat-
ter Tamás s-a întâlnit, marţi,
cu directorul Serviciului
Judeţean de Ambulanţă Satu
Mare, Gabriela Opriş, şi coor-
donatorul Unităţii de Primiri
Urgenţe din cadrul Spitalului
Judeţean Satu Mare, dr. Adri-
ana Moldovan. În cadrul în-
tâlnirii au fost reiterate
măsurile care trebuie luate în
caz de caniculă. În situaţia
unei avertizări meteorologice
pentru temperaturi extreme se
va avea în vedere activarea
comitetelor de coordonare a
intervenţiei rapide în cazul
declanşării perioadelor de
caniculă de la nivelul
Direcţiei de Sănătate Publică
şi actualizarea Planului de
măsuri. Astfel, se va actualiza
lista persoanelor expuse la risc
de agravare a stării de sănătate
din cauza influenţei tempera-
turilor extreme, din mediul
urban, dar în special din
mediul rural  în colaborare cu
medicii de familie, se va activa
Planul de intervenţie al Servi-
ciului Judeţean de
Ambulanţă, în perioadele de
caniculă, cu stabilirea per-
soanelor responsabile, supli-
mentarea personalului şi a
numărului de ambulanţe.

Acțiuni 
preventive

Prins sub tractor
Polițiștii  Secției Ru-

rale Gherța Mică au fost
solicitați ieri seară, în jurul
orei 18.00, prin apel la 112,
să intervină la un eveniment
rutier produs în localitatea
Valea Seacă, din comuna
Tarna Mare. În fapt,  un trac-
torist de   36 ani, din locali-
tate, conducând tractorul pe
un drum de pământ care nu
este deschis circulației ru-
tiere, a pierdut controlul
volanului tractorului și a de-
rapat, răsturnându-se. În-
trucât vehiculul s-a răsturnat
peste conducătorul auto,
acesta a fost salvat de sub
tractor de câțiva săteni din
localitate iar ulterior a fost
transportat cu ambulanța la
spital pentru îngrijiri med-
icale.

Cercetările continuă
pentru  stabilirea modului în
care s-a comis infracțiunea de
vătămare corporală din
culpă.

Copii accidentați
Luni, în jurul orei

16:55, între localităţile
Halmeu şi Turulung,  județul
Satu Mare, un bărbat de 69
ani, din Halmeu, fără a
poseda permis de conducere
de nici o categorie, con-
ducând un utilaj agricol care
tracta o remorcă, pe fondul
neacordării de prioritate la
efectuarea unui viraj la
stânga, a intrat în coliziune
cu un autoturism condus reg-
ulamentar din sens opus de
către un conducător auto  de
36 ani, tot din   Halmeu.În
urma evenimentului a rezul-
tat rănirea uşoară a
conducătorului motocul-
torului dar și a doi   minori
de 13, respectiv   1 an,
pasageri în remorca motocul-
torului.

În cauză a fost în-
tocmit un dosar penal în care
se efectuează cercetări sub as-
pectul săvârșirii infracțiunii de
vătămare corporală din culpă.

Copiii
polițiștilor, 
în tabără

În baza bunei
colaborări pe care Inspec-
toratul de Poliție Județean
Satu Mare o întreține cu
Căpitănia de Poliție a
județului Szabolcs-Szatmar-
Bereg din Ungaria, și în acest
an, un grup de 20 de copii ai
polițiștilor sătmăreni, au fost
invitați să participe la Tabăra
Internațională de Circulație.

Pe parcursul taberei,
copiii vor participa la
activități instructiv-educative
legate atât de circulația pe
drumurile publice, în calitate
de bicicliști sau pietoni, cât și
de modurile de acțiune în caz
de accidente și de acordare a
primului ajutor, activități la
care vor fi stimulați să par-
ticipe prin jocuri și concur-
suri. În cadrul activităților
recreative, copiii vor benefi-
cia de existența complexului
termal în localitate dar și de
vizite la Grădina Zoologică.
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Școala “Ion Creangă”, reabilitată
şi dotată
8Valoarea totală a proiectului a fost de 2,5 milioane de lei, fiind reabilitat imobilul şi
asigurate dotări ultramoderne

Școala cu clasele I-VIII „Ion
Creangă” din Satu Mare a
fost modernizată și dotată

cu echipamente ultramoderne.
Conferința finală de închidere a
proiectului a avut loc ieri, în Sala
de ședințe a Consiliului Local
Satu Mare. La eveniment au par-
ticipat cei doi viceprimari, Doina
Feher și Adrian Albu, respectiv li-
derul de proiect Luminiţa Suru-
lescu. De noile dotări se vor
bucura cei 572 de elevi, respectiv
cadrele didactice şi personalul au-
xiliar. 

Jumătate de milion
de euro

Valoarea totală a proiec-
tului a fost de 2.454.755,39 lei. În
cadrul acestui proiect au fost înlo-
cuite ferestrele din lemn cu tâmplă-
rie PVC, pereții au fost izolați
termic, au fost schimbate ușile de
intrare în clădire, corpurile de în-
călzire au fost la rândul lor înlo-
cuite, iar sistemul de iluminat din
interiorul clădirii, modernizat. 

Dotări de sute de mii
de lei

Totodată, în cadrul pro-
iectului a fost echipat un cabinet

multimedia cu: calculatoare (30),
server (1); monitoare (31), switch
(23); laptop (2); o
multifuncțională laser; pachet de
prezentare interactiv; aplicație
software pentru limbi străine; sis-
tem de evaluare electronic; mese
pentru calculatoare (30) și scaune
ergonomice (30).

De asemenea, au mai fost
achiziționate; microscop binocu-
lar (1); cameră digitală pentru mi-
croscop (1); stație meteo
portabilă (1); trusă pentru labora-
torul de fizică (1); trusă pentru fi-
ziologia plantelor (1); glob
geografic 3D (3); schelet uman
(1); set de roci și minerale (5 se-

turi); planșe pentru cabinetul de
geografie (2); planșe murale pen-
tru laboratorul de chimie (8); ali-
mentatoare, ampermetre,
voltmetre (5); colecție de softuri
pentru învățământul primar și
gimnazial. Valoarea totală a dotă-
rilor se ridică la suma de
148.313,91 lei+TVA.

IOANA SIMION

DEZVOLTARE. Şcoala a fost reabilitată integral din fonduri europene

A șasea ediție a Expo Fa-
bricat în Satu Mare a fost un real
succes, potrivit organizatorilor,
care au mărturisit că sunt extrem
de mulțumiți de rezultatele aces-
teia. Peste 1.500 de sătmăreni au
vizitat expoziția, care s-a desfășurat
pe parcursul a două zile. Printr-o
conferință de presă, susținută ieri,
președintele Asociaţiei Economice
Româno-Germane pentru
Regiunea de Nord-Vest, Iuliu
Cadar, a dorit să mulțumească tu-
turor pentru reușita acestei ediții. 

”La ediția din acest an am
avut 57 de firme participante, pe o
suprafață expozițională de 577
metri pătrați. De-a lungul celor

două zile mai mult de 1.500 de viz-
itatori au trecut pragul acestei
expoziții. Mulţumim tuturor
expozanților, mulțumim tuturor
sătmărenilor care au participat la
expoziție și mulțumim sponsorilor,
fără aportul cărora această
expoziție nu s-ar fi putut organiza”,
a spus Iuliu Cadar. 

De asemenea,
președintele Camerei
Meșteșugarilor, Iosif Holczl, s-a
arătat mulțumit de expoziția din
acest an.

”Din partea Camerei
Meșteșugarilor, la expoziție au par-
ticipat 18 expozanți. Firmele care
au participat au fost chiar entuzi-

asmate de faptul că au putut par-
ticipa la o astfel de expoziție.
Sunt firme foarte frumoase, care
doresc să fie în continuare
alături de noi și vor să fie pro-
movate. Eu m-am bucurat foarte
mult că am avut ocazia să
discutăm cu oficialitățile și să
vedem ce e de făcut pe mai de-
parte. Consider că această
expoziție și-a atins scopul”, a
precizat Iosif Holczi. 

Pe viitor, organizatorii
au mărturisit că își doresc un
spațiu mai adecvat și mai mare
pentru organizarea
următoarelor ediții a expoziției.

Ioana Simion

Comunicat RAR
Registrul Auto Român

va elibera clienților actualul
model al Cărții de Identitate a
Vehiculului (CIV) până la
epuizarea stocului existent de
formulare. 

Conform prevederilor
legale, se va recurge la eliber-
ararea modelului nou de docu-
ment după ce vor fi consumate
Cărțile de Identitate ale Vehicu-
lului deja tipărite. RAR
estimează că stocul actual de for-
mulare CIV permite
desfășurarea corespunzătoare a
activității până la sfârșitul anului
în curs. Menționăm că, indifer-
ent de modul în care se va face
tranziția către următorul CIV,
posesorii de vehicule nu sunt și
nici nu vor fi afectați financiar
sau în vreun alt mod.

Bac-ul şi competen-
ţele digitale

În perioada 21-24 iunie
2016 s-a desfășurat proba D de
evaluare a competențelor digitale
din cadrul examenului de ba-
calaureat – sesiunea iunie-iulie
2016. Din totalul de 1.481
candidați înscriși, 1.455
candidați au fost evaluați. Nu s-
au prezentat la examen 26 de
candidați. Un candidat este de-
clarat fără calificativ, 80
candidați evaluați au obținut
nivelul de competență de utiliza-
tor începător, 366 utilizator
mediu, 446 utilizator avansat și
562 utilizator experimentat. Nu
au fost semnalate incidente.
Proba C de evaluare a
competențelor lingvistice într-o
limbă de circulație internațională
se desfășoară în perioada 27 iunie
– 1 iulie 2016.

52 de absenţi la
Evaluarea la limba
maternă

Ieri s-a desfășurat proba
scrisă la Limba și literatura
maternă din cadrul examenului
de Evaluare Națională pentru
absolvenții clasei a VIII-a. La
nivelul județului Satu Mare, au
fost prezenți pentru a susține ex-
amenul la Limba și literatura
maghiară 673 candidați, iar la
Limba și literatura germană 53
candidați. Au fost absenți 52 de
candidați la proba de Limba și
literatura maghiară. Nu au fost
semnalate incidente.

Amenzi, amenzi,
amenzi

Cu ocazia activităților
desfășurate  luni  de către
poliţiştii rutieri pe principalele
artere de circulaţie de pe raza
județului, au fost aplicate 122
sancţiuni contravenţionale. Val-
oarea amenzilor se ridică la suma
de 18.500 de lei. Ca măsură
complementară poliţiştii au
reţinut, în vederea suspendării
dreptului de a conduce, 4 per-
mise de conducere, pentru aba-
teri ca efectuarea de depășiri
neregulamentare și neoprirea la
punerea în funcțiune a semnalu-
lui luminii roșii la trecerea peste
calea ferată. Pentru alte abateri
au fost retrase 3 certificate de în-
matriculare.

Expo Fabricat în Satu Mare, un real succes!
8Peste 1.500 de sătmăreni au trecut pragul expoziției

Sătmăreancă
implicată 

într-un acci-
dent pe Meseş

Un accident de
circulaţie s-a produs luni
seara, pe Drumul European
81, la coborâre pe Meseş. În
urma evenimentului, o
persoană a fost transportată
la spital pentru investigaţii.

Din primele
cercetări efectuate de poliţişti
la faţa locului s-a stabilit fap-
tul că o femeie de 24 de ani,
din Satu Mare, conducea au-
toturismul pe direcţia Cluj
Napoca-Zalău, iar la
coborâre pe Meseş, din cauza
neadaptării vitezei de de-
plasare la condiţiile de drum
într-o curbă deosebit de
periculoasă, carosabilul fiind
umed, a derapat, a pătruns pe
sensul opus de mers şi a intrat
în coliziune cu o
autoutilitară, condusă de un
bărbat de 59 ani, din Zalău.
Evenimentul s-a soldat cu
rănirea femeii.

Poliţiştii continuă
cercetările sub aspectul comi-
terii infracţiunii de vătămare
corporală din culpă.
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PREFECTURă

Peste 15.000 de cutii cu ajutoare de la UE,
distribuite
8Acţiunea va continua în judeţ şi în următoarele două luni

Subprefectul judeţului Satu
Mare, Altfatter Tamás şi
managerul public Cristian

Mariţa au verificat ieri, condiţiile
de livrare şi depozitare a ali-
mentelor furnizate în cadrul
Programului Operaţional Aju-
torarea Persoanelor Defavorizate
(POAD) 2015-2016.
Reprezentanţii Instituţiei Pre-
fectului au vizitat depozitul sit-
uat pe strada Jiului.

Până la această dată, în
judeţul Satu Mare au fost livrate
15.406 cutii cu alimente din to-
talul de 142.566.

Astfel, s-au livrat 7.545
de cutii în municipiul Satu Mare,
2.700 în municipiul Carei, 2.754
în oraşul Ardud, 2.407 în comuna
Medieşu Aurit.

În următoarele zile se vor
livra şi către Negreşti-Oaş (4.268
cutii), Tăşnad (1.978 cutii), Li-
vada (2.612 cutii), Bixad (1.334
cutii), Cămârzana (572 cutii),
Moftin (2.600 cutii), Socond
(2.500 cutii), Santău (514 cutii),
Tîrşolţ (478 cutii) și Vama (880

cutii).
Distribuirea alimentelor,

care se va face în două runde, este
programată a se desfășura în lunile
iulie și august. Fiecare beneficiar
va primi două pachete cu ali-

mente, fiecare pachet conține 1 kg
făină albă, 2 kg mălai, 400 g paste
făinoase, 2 l ulei, 1 kg zahăr,
conservă carne vită 300g,
conservă pate porc 200g, 1 kg
orez, conservă paste tomate 400 g

și 0,5 kg fasole boabe. În cadrul
acestei sesiuni a POAD, în județul
Satu Mare se vor distribui
142.566 pachete de alimente pen-
tru un număr de 71.283 benefi-
ciari.

Instituţia Prefectului
monitorizează asigurarea
condiţiilor de depozitare şi dis-
tribuire către beneficiari a pro-
duselor furnizate de către
Uniunea Europeană.
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TIMP LIBER

BiblioVacanţa îi aşteaptă pe copii pasionaţi de lectură

ÎN PREMIERă LA SATU MARE

Concurs de descarcerare şi prim
ajutor

STREETMUSIC FESTIVAL

Ziua zero la Carei

Începând cu 5 iulie și
până la sfârșitul lunii august, Bib-
lioteca județeană organizează mai
multe activități destinate copiilor
și adolescenților cu vârste cuprinse
între 7 și 14 ani.

Activitățile propuse de
bibliotecarii sătmăreni sunt re-
unite sub genericul „BiblioVacanța
2016” și cuprind ateliere de arte
plastice, ateliere de creație prin
tehnica origami sau quilling,
vizionări de filme de animație pen-
tru copii și ecranizări ale unor
opere literare studiate în școală.

Fiecare activitate din
cadrul acestui proiect se va derula
astfel: zilele de marți, de la ora
10.00, în Sala multimedia, vor fi
dedicate atelierelor de arte plas-
tice; în zilele de miercuri, de la
aceeași oră, în aceeași locație, se
vor desfășura atelierele de origami
și quilling, iar joia, de la ora 10.00,
copiii vor viziona filme de
animație și de la ora 12.00,
adolescenții vor viziona ecranizări
ale unor opere literare studiate în
școală.

În zilele de joi (14, 21 și

28 iulie) programul va fi comple-
tat cu lecții și tehnici despre acor-
darea primului ajutor, grație
implicării voluntarilor care
activează în cadrul Societății
Naționale de Cruce Roșie din
România, filiala Satu Mare.

Înscrierile se pot face la
sediul Bibliotecii Județene Satu
Mare, strada Decebal, nr. 2, la
Secția de împrumut pentru copii,
sau la secretariatul instituției, tele-
fon 0261-711199, de luni până
vineri, în intervalul orar 08.00-
16.00.

În perioada 29 iunie –
01iulie a.c., Inspectoratul pentru
Situaţii de Urgenţă „SOMEŞ” al
judeţului Satu Mare organizează
faza a-II-a a Competiţiei de
Descarcerare şi de Acordare a
Primului Ajutor Calificat.

În acest sens avem de-
osebita plăcere de a vă invita să
participaţi la desfăşurarea
competiţiei care va debuta cu festiv-
itatea de deschidere din data de
30iunie a.c., ora 08.00.
La această etapă îşi vor arăta
cunoştinţele, abilităţile şi măiestria
în stăpânirea tehnicilor pentru
descarcerare şi salvarea vieţii şase
echipaje de pompieri militari din
cadrul inspectoratelor pentru
situaţii de urgenţă ale judeţelor Cluj
Napoca, Bistriţa Năsăut, Bihor,
Sălaj, Maramureş și Satu Mare.

Competiția va avea loc în
parcarea Complexului Comercial
Pracktiker și se va desfășura după
următorul program:
08:00 - 08:30 - Festivitatea de de-
schidere;
08:30 - 20:00 - Desfășurarea pro-
belor de concurs;
20:00 - 21:00 - Festivitatea de pre-
miere și închiderea Competiției.

Menţionăm faptul că
aceasta este primul eveniment de
acest gen care se desfăşoară în Satu
Mare, competie în care veţi avea
posibilitatea să urmăriţi în mod
real intervenţiile structurilor pro-
fesioniste de intervenţie ale
judeţelor amintite, atât pentru
descarcerare cât şi pentru acor-
darea primului ajutor calificat în
rezolvarea unor scenarii dificile și
surprinzătoare.

Joi, 30 iunie, la
Carei va avea loc „Ziua
Zero” a festivalului de
muzică de stradă Street-
Music Festival Satu Mare.

În Carei, eveni-
mentul se va desfășura pe
două scene:

Pe scena de la
Amfiteatru:
-ora 19.30: va avea loc
concertul de muzică pen-
tru copii susținut de Mis-
ter Nicu;
-ora 20.00: concertul
semiacustic de blues și
rock a sătmărenilor de la
Ash Band;
-ora 21.00: recitalul
acustic a trupei Pojekt
Akustic din Pécs (Un-
garia).

Pe scena de la

Monumentul Ostașului
Român vor evolua cu în-
cepere de la ora 20.00
tinere talente careiene:
-Castelanii Acoustic
Project – Borbey Patricia,
Deak Alina, Latiș Larisa,
Latiș Mălina, Pop Ni-
culina, prof. Szűcs József;
-Vitéz Julia și Putovits
Ábel acoustic project.

În caz de vreme
nefavorabilă evenimentul
se anulează.

Evenimentul este
parte a StreetMusic Festi-
val organizat la Satu
Mare în perioada 1-3
iulie de către Asociația
Culturală pentru Tinerii
din Satu Mare, cu spri-
jinul Draxlmaier Group
și a altor parteneri.
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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 cu-
ratat), obiecte de inventar (mobilier, aspirator etc), marfuri (birotica) in
valoare totala de 9.735,31 lei. Metoda de vanzare globala. listele complete
cu bunurile si preturile lor, pot fi consultate la sediul lichidatorului judi-
ciar.Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri  va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, incepand cu
data de 30.05.2016, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde
la termenul din 30.05.2016, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora
in zilele de 06.06.2016, 13.06.2016, 20.06.2016, 27.06.2016,  la acelasi pret.

Consumcoop Mediesu Aurit Societate Cooperativa - Spatiu administrativ
(birouri) situate la etaj, in cladire independenta P+e in loc. apa  (75 mp),
la pretul de 13.136,00 lei. Licitatia pentru vanzarea acestui spatiu va avea loc
la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sa-
patamanal, incepand cu data de 31.05.2016, ora 12:00. In situatia in care acest
bun nu se va vinde la termenul din 31.05.2016, licitatia va continua in acelasi
loc si la aceeasi ora in zilele de  07.06.2016, 14.06.2016, 21.06.2016,
28.06.2016,  la acelasi pret.

SC RED FOREST SRL – laptop acer extensa 5235. Licitatia pentru van-
zarea acestui bun 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 11:00.

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.    

www.admininsolv.ro

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

Sc Bio Sal  Srl, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- bun imobil   situat  în localitatea Satu Mare,  strada Liviu Re-
breanu, nr. 74, judeţul Satu Mare, înscris în CF 150072 Satu
Mare, nr. cadastral 1858/7,1879/2, 1880/2, ipotecat în
favoarea BCR SA, la preţul de  400.000,00 lei plus TVA.

- Bunuri mobile (în bloc), de tip mobilier hotelier şi de restaurant
şi bunuri de bucătărie,  la preţul de 44.479,00 lei  plus TVA.
Sc GaMe MaKer Srl, societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite

-Stoc marfa din domeniul alimentar, la suma de 10.760 + TVA
Sc 4 FriendS Srl, societate  în faliment, in bankruptcy,
en faillite
-mijloc de transport marca FORD MONDEO, an de
fabricație 1993, la suma de 2. 750 de lei+ TVA, respectiv
stoc de marfă ( constând în cuuter plastic, pantofi protecție,
electrozi, burghiu beton, burghiu metal, set lăcuit, pensulă
fir plastic, șpacșu zimți, șlefuitor, foarfece tablă, sfoară zidar,
mistrie, ramă aerisire, etc. )   la suma de 4.827 lei + TVA.
Bunurile se vând în bloc.

Licitaţia va avea loc în ziua de 01.07.2016,   ora 10:00,   la sediul ales al
lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu,
nr. 56/A, judeţul Satu Mare. 

Bistro angajează  ospătară
cu experienţă. 0723.382.892

oştea Mănăstirii Bixad, alături de Dr. Arhm. Ema-
nuil Rus vă invită să particitpaţi la Sărbătoarea Hra-
mului Mănăstirii "Sf. Apostoli Petru şi Pavel", în
darta de 29 iunie la orele 08:30. În cadrul Sfintei Li-
turghii se va face sfinţirea din nou a bisericii şi a Sfin-
tei Mese de către Preasfinţitul Iustin Sigheteanul şi
Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Ioachim al Romano
şi al Preasfinţitului Visarion al Tulcei.  

Vă aşteptăm cu drag!

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

OCDE:

România are cele mai proaste
drumuri din UE
Guvernul României

cheltuiește sume uriașe pen-
tru sectorul construcțiilor,

respectiv nouă miliarde de euro pe
an, și, cu toate acestea, România are
cele mai proaste drumuri din Uni-
unea Europeană, a declarat, marți,
Mari Kiviniemi, secretar general ad-
junct al Organizației pentru Coop-
erare și Dezvoltare Economică
(OCDE).

Ea a fost prezentă la
București la conferința de prezentare
a rezultatelor proiectului “Analiza
impactului legislației în vigoare în
sectoare cheie ale economiei
românești”, realizat de Consiliul
Concurenței, Guvernul României și
OCDE.

“Am selectat împreună trei
domenii-cheie, pe criteriul
importanței pentru economia
românească: construcțiile, trans-
portul de marfă și procesarea ali-
mentelor. Aceste domenii înseamnă
12% din PIB-ul României și 10% din
locurile de muncă din România. Am
analizat peste 800 de acte normative
din aceste sectoare. Echipa de proiect

a făcut peste 150 de recomandări și,
dacă acestea ar fi implementate, con-
sumatorii români ar câștiga 434 de
milioane de euro pe an. Mai departe,
efectele vor avea un impact și mai
mare în economie, prin creșterea
productivității”, a spus Kiviniemi.

Potrivit acesteia, mai multe
studii ale OCDE au demonstrat că
eliminarea barierelor concurențiale
va duce la majorarea productivității,
la creșterea economică și la crearea de
locuri de muncă în timp.

“În ultimii ani, Guvernul
României a cheltuit circa 9 miliarde
de euro pe an pentru sectorul

construcțiilor. Însă se pare că se pot
obține prețuri mai bune la licitații.
Spre exemplu, conform unui studiu
al Forumului Economic Mondial în
2014, calitatea drumurilor din
România a fost mai mică decât a
oricărei alte țări membre din Uni-
unea Europeană. Aceasta în ciuda
cheltuielilor semnificative pe care le
face Guvernul în acest sector”, a com-
pletat ea.

Reprezentantul OCDE a
subliniat faptul că unul dintre mo-
tivele pentru care s-a ajuns la această
situație este numărul mic de
participanți la licitații.
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Locul ideal în care 
puteţi comanda 

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

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000

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

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

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 
din import,  produse 
de panificaţie, carne şi
preparate din carne, 

dulciuri, fructe şi legume 

NE gĂSIţI PE STRADAMARTIR-
ILORDEPORTAţI,  îN INCINTA
fOSTEI TIPOgRAfII “SOMEşUL”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri din oraş!

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NO
N 

STO
P!

OCH TAXI
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În cadrul celei de-a treia etape
a Campionatului național de
Karting Școlar – Cupa

Carașului, organizată de Palatul
Copiilor Reșița pe circuitul Skat
Kart din Târgu Secuiesc, s-au
aliniat la start 90 dintre piloții cei
mai experimentați de la unitățile
de învățământ din toată țara. 

Cercul de karting al
Palatului Copiilor Satu Mare,
condus de profesorul Gheorghe
Takacs, s-a prezentat cu trei piloți
la două clase de concurs diferite. 

Clasa Puffo a adus cea
mai mare surpriză a etapei! Pilo-
tul Palatului Copiilor Satu Mare,
Pișcoran Maria Patricia, a avut un

parcurs perfect și, deși  a fost
mereu urmărită foarte în-
deaproape, a rezistat presiunii, a
reușit să se impună în fața tuturor
și să urce pe prima treaptă a podi-
umului. Din nefericire, Bretan
Alexandru a avut parte de aban-
don tehnic dar, în ciuda acestuia,
cei doi piloți sătmăreni sunt pe
primele două locuri ale clasamen-
tului general provizoriu la clasa
Puffo.

La clasa Mini, pilotul
Balog Dominik a ocupat locul
șapte.

Acum echipa se
pregătește pentru următoarea
etapă, ce va avea loc în perioada
16 – 17 iulie, deja pe cunoscutul
circuit Skat Kart din Târgu Se-
cuiesc.

O nOUă ETAPă LA KARTInG ȘCOLAR!

Satu Mare domină clasa Puffo
8 Maria Pișcoran a impresionat la Cupa Carașului
florin mureşan

Prezent luni seara în stu-
dioul nord Vest TV , antrenorul
Dacian nastai a declarat că îm-
preună cu președintele AJF Satu
Mare încearcă să le ofere o sur-
priză iubitorilor de fotbal din Satu
Mare. Iar sâmbătă nostalgicilor le
va fi oferit un meci de old boys
între fostele glorii ale echipei
Someșul Satu Mare . ” Vor fi mai
multe generații reprezentate. Sper
ca măcar vreo 30 să fim la reunire

iar această sărbătoare să devină o
tradiție. Îi mulțumesc domnului
Ștefan Szilagyi pentru implicarea
totală și sunt convins că va fi o săr-
bătoare” a spus Dacian nastai care
a amintit că printre cei prezenți se
va afla și fostul mare arbitru clu-
jean, Marian Salomir.

”El a jucat un an la
Someșul, a fost portar. Puțină
lume își mai aduce aminte. A con-
firmat că vine cu drag la eveni-

ment și va arbitra meciul.”, a spus
nastai.

A fost pregătit un echi-
pament special , alb albastru pen-
tru cei care vor veni la întâlnire și
vor mai fi multe surprize pentru
foștii echipieri ai echipei care în-
ainte de Revoluție era susținută de
fostul IPSUIC!

Întâlnirea va începe la
ora 9 iar meciul vedetă e progra-
mat la ora 11.

EVEnIMEnT
Marian Salomir va arbitra la meciul fostelor glorii de la Someșul

În perioada 23-26 iunie
2016 a avut loc Paleta de Argint a
României, competiție desfășurată
la Bistrița, la categoria de vârstă 8-
10 ani. 

Clubul Copiilor TAPO
Carei a participat cu  7 sportivi (4
fete și 3 băieți). La echipe, fetele
din Carei - Reitler Eliza, Rad
Ayana, Comiati Alexandra și Pas-
cui nicoleta - au obținut locul 5,
iar echipa de băieți - Costea

Răzvan, Vaipan Alexandru și
Knecht Barnabás - s-au calificat
din grupe în primele 16 , unde au
obținut locul 16. 

La proba de individual,
Rad Ayana a obținut locul 10, Re-
itler Eliza 14, Comiati A.și Costea
R. s-au calificat până în 32, iar
Knecht B. în 64. Antrenori:
Podoba Mircea, Bottyan Geza și
Ghic Roxana. Toate costurile au
fost suportate de părinți.

Academia Olimpică
Română, filiala Satu Mare a orga-
nizat cu succes Luna Olimpică.
Au fost o serie de activități
sportive, concursuri și acțiuni ce
au readus în Sătmar spiritul
olimpic. Elevii și profesorii de
educație fizică și sport de la școlile
sătmărene au răspuns cu drag
chemării celor de la Academie iar
rezultatele le-am publicat deja în
rândurile cotidianului nostru.

La finalul acestei luni
dedicate olimpismului, Alexan-
dru Contraș, președintele filialei
sătmărene a Academiei Olimpice

Române,  a ținut să le adreseze
mulțumiri tuturor celor implicați:

”Odata cu incheierea
Lunii Olimpice si a Zilei
Olimpice, tin sa multumesc pro-
fesorilor de educatie fizica, direc-
torilor de scoli, care prin prezenta
copiilor la actiuni au inteles
mesajul nostru!

Carcotasilor (invidiosi)
le transmitem ca vom continua sa
promovam prin eforturile noastre
si sprijiniti de presa, nu in fraze,
ci prin actiuni, Spiritul Olimpic.
Cu multă dragoste si deosebit re-
spect,  Alexandru Contraș.”

TEnIS DE MASă
Careienii la “Paleta de Argint”

Luna olimpică, la final

Noutăți 
în Liga a 2-a
CS Mioveni şi-a reluat luni
pregătirile în vederea noului
sezon cu un nou antrenor prin-
cipal la conducerea tehnică.
Alexandru Pelici a fost desem-
nat de conducerea clubului
argeşean să preia funcţia
deţinută în ultimele etape ale
sezonului trecut de Iordan Ef-
timie. CS Mioveni se va pregăti
pe plan local după care va urma
un cantonament tradiţional la
Sinaia. La capitolul noutăţi se
înscrie, deocamdată, venirea
lui Ionuţ Stoica de la CSM
Râmnicu Vâlcea, echipă care l-
a instalat pe banca tehnică pe
Jerry Gane, fostul antrenor al
Petrolului Ploieşti.

Halep renunță la
Jocurile Olimpice!
Cea mai bună jucătoare
română de tenis a ultimilor
ani, Simona Halep, ar putea
renunța la participarea la
Jocurile Olimpice de la Rio de
Janeiro (5-21 august) de teama
virusului Zika, după cum a
afirmat sportiva într-un inter-
viu acordat agenției Reuters.
‘’Trebuie să caut informații de-
spre acest virus’’, a afirmat
Halep, luni, după victoria din
primul tur de la Wimbledon.
‘’Am întrebat mulți doctori
(despre Zika) și voi vorbi cu
medicii din nou după acest
turneu’’, a precizat finalista din
2014 de la Roland Garros.
‘’Am auzit că și dacă nu ești
însărcinată în acel moment și
iei virusul, când rămâi
însărcinată virusul se activează.
Sunt foarte îngrijorată’’, a mai
spus Halep. Oficialii americani
din domeniul sănătății au con-
cluzionat că infecțiile produse
de virusul Zika la femeile gra-
vide pot cauza microcefalie a
fătului, care se caracterizează
printr-un cap mic al copilului
și duce la serioase probleme de
dezvoltare, precizează Reuters.
‘’E periculos pentru femei și
mulți sportivi s-au retras de la
Rio din același motiv. E o
adevărată dilemă când e vorba
de sănătatea ta, deci nu pot
spune nimic sigur acum (dacă
voi renunța sau nu’’, a afirmat
jucătoarea de 24 de ani. Mai
mulți jucători de golf, printre
care Rory McIlroy, Vijay
Singh, Adam Scott, Charl
Schwartzel și Louis Oost-
huizen s-au retras de la Jocurile
de la Rio din cauza virusului
amintit. Halep a precizat că nu
primit nicio informație în acest
sens de la Comitetul Olimpic
și Sportiv Român, dar speră să
aibă o imagine mai completă
legată de Zika după Wimble-
don. ‘’După acest turneu voi
lua o decizie. Aș fi dezamăgită
dacă ar trebui să mă retrag de la
JO, deoarece îmi place mult
ceremonia de deschidere și sen-
timentul că ești acolo alături de
toți românii’’, a mărturisit
Halep. ‘’Olimpiada are o mare
însemnătate pentru țara
noastră, dar sănătatea mea este
cel mai important lucru. Tre-
buie să am grijă de corpul
meu’’, a conchis Simona Halep.
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Ultimul meci din optim-
ile de finală ale Campi-
onatului European a

furnizat și cea mai mare surpriză
a turneului actual, după ce Is-
landa a eliminat anglia, scor 2-
1. Mai jos aveți toate echipele
calificate și programul partide-
lor din faza următoare.

În “sferturi” vor fi
prezente reprezentativele
Poloniei, Portugaliei, Țării
galilor, Belgiei, germaniei, italiei,
franței și islandei.

Cea mai așteptată și
echilibrată confruntare este cea
dintre germania și italia, în timp
ce țara gazdă franța pare a avea

cea mai ușoară misiune, întâlnind
islanda.

PrograM CoMPlEt

30 iunie: Polonia - Portugalia
(stade Velodrome, marseille)
1 iulie: Țara galilor - Belgia
(stade Pierre mauroy, lille)

2 iulie: germania - italia (stade de
Bordeaux)
3 iulie: franța - islanda (stade de
france, saint-Denis)

meciurile se vor disputa
începând cu ora 22:00 și vor putea
fi urmărite în direct la Dolce
sport 1 și Pro tV.

Campionatul european de fotbal
Franţa 2016

se vede la

Str. Păuleşti, nr. 11. Rezervări la telefon: 0741.775.253
Mega net &terasa MegaMega net &terasa Mega

aMbIanţĂ

pLĂcUtĂ

joI
URMĂRIM:

ora 22:00 

Portugalia -
Polonia

reprezentativa de fotbal
a italiei a învins formația spaniei,
campioana europeană en titre, cu
scorul de 2-0 (1-0), luni seara pe
stade de france din saint-Denis,
și s-a calificat în sferturile de finală
ale euro 2016.

italia și-a luat o
binemeritată revanșă în fața iberi-
cilor după finala pierdută în urmă
cu patru ani, 0-4 la Kiev, prin
golurile marcate de giorgio
Chiellini (33) și graziano Pelle
(90+1).

italia a pus capăt unui
ciclu epocal al naționalei spaniole,
încununat cu două titluri consec-
utive europene (2008 și 2012) și
de unul mondial (2010).

squadra azzurra a făcut
o primă repriză formidabilă și
putea conduce și mai clar la pauză,

însă avantajul a fost minim.
spania a arătat un reviriment
după pauză, dar nu a reușit să con-
cretizeze în fața unei defensive
italiene de netrecut, echipa lui
Conte dând lovitura pe final, cum
a mai făcut-o în franța, contra
Belgiei și suediei.

În sferturi, italia (fără
thiago motta, suspendat) va avea
de jucat o nouă ‘’finală’’, cu cam-
pioana mondială en titre, germa-
nia, sâmbătă, la Bordeaux.

Victoria de pe stade de
france a făcut ca balanța să încline
în favoarea italienilor în duelurile
directe cu spania, 11 victorii
italia, 15 egaluri, 10 victorii
spania, golaveraj 42-36 pentru
italieni. spania a fost deposedată
de titlul european după ce l-a
deținut timp de 2.920 zile.

gudmundur Benedikts-
son a făcut senzație pe internet cu
reacția sa la golul calificării marcat
de islanda împotriva austriei și a
avut o reacție asemănătoare și la
golul de 2-1, marcat de sigthors-
son în poarta angliei .

Cu doar câteva zile în
urmă, Benediktsson a fost demis
din postura de antrenor secund al
formației islandeze Kr
(Knattspyrnufélag reykjavíkur),
din cauza rezultatelor slabe înreg-
istrate în ultima perioadă.

Cel mai de succes club
din islanda are cinci înfrângeri în
șase partide, iar oamenii din con-
ducere au decis să le rezilieze con-
tractele lui Benediktsson și
gudjonsson, antrenorul princi-
pal.

reacția lui Benediktsson
la golul de 2-1 din meciul contra
angliei pe www.gazetanord-
vest.ro.

Comentatorul 
islandez, conce-
diat de echipa 
la care lucra!

HD

meciuri

LIVE

“Bravo, strákar!”
”Það var fallegt sonur” ! așa se
scrie în islandeză, ”szep volt
fiuk!”. mă gândeam că dacă un-
gurii-s așa de mândri de
naționala lor deși în sferturi Bel-
gia i-a bătut cu 4-0 cam cum s-or
simți islandezii...Da cei puțin
peste 300000 de islandezi care
parcă au năvălit peste europa și
nu se mai lasă duși...Ce poți să
mai spui după acest șoc din op-
timi? englezii se laudă că au in-
ventat jocul ăsta dar n-au fost în
stare să -și dea seama că islandezii
sunt periculoși la aruncările de la
margine... Că reprezintă o echipă
de luptă, de forță și că mingile
aruncate enervant în careul sig-
urssonilor n-au niciun sorț de
izbândă...e pentru prima dată la
acest euro când mă enervează co-
mentatorul jocului. Băleanu a
fost parcă la Dolce...Păi băiatu
ăsta încerca el să ne convingă că
islandezii nu știu fotbal, că nu
joacă nimic ...parcă era dușmanul
lor. Deși aceiași islandezi
bătuseră olanda de două ori în
preliminarii, au remizat cu Por-
tugalia iar cu englezii au avut
puterea să revină de la 0-1 și apoi
au mai avut o foarfecă, un con-
traatac și alte două ocazii...Ce
contează că englezii au avut pos-
esia. Chiar contează? Și spania a
avut cu italia...și s-a terminat cu
tiki-taka...” Bravo, strákar” e vari-
anta lui ”Bravo băieți!” în
islandeză...simpatic a fost co-
mentatorul televiziunii islandeze
care mai avea puțin și o lua razna
la microfon...Dar și căpitanul is-
landezilor care a declarat că e mi-
nunat să vezi că pe jumătate
dintre cei veniți în marea galerie
îi cunoaște personal...Chiar
așa...e cam ca la noi în sătmar,
unde n-ar fi greu să- i cunoști
personal pe jumătate dintre
locuitori...mai ales dacă ești și o
mică personalitate locală...

Cât despre englezi...shame...sau
rușine...Deja au apărut glumele
pe seama lor. ”Numai ei puteau
ieși de două ori într-o săptămână
din europa! e poanta cea mai
tare! Ce-o fi în mintea patronilor
de la tottenham, liverpool,
manchester united ori City
când știu cât salar încasează
băieții ăștia ca să ia bătaie de la
niște băieți veniți parcă cu ursu
polar. Cu fram , ursul polar! 

sferturile încep joi cu Polonia-
Portugalia,  așa că o să vedem
mâine  care sunt pe hârtie fa-
voritele...Doar pe hârtie căci deja
nu mai îndrăznesc să fac pronos-
ticuri!

N-aș vrea să închei fără să-l am-
intesc iar pe magicul Buffon! De
la imn când îl vezi pe căpitanul
”squadrei” știi că e deja 1-0 pen-
tru italia! iar a propos de por-
tari...minuni a făcut și islandezul
care are o față ce ne aduce aminte
de Jean gabin și fernandel...

P.S. tata Puiu, Burlene..se aude?
După umilința cu islanda,
selecționerul angliei, roy Hodg-
son, a demisionat! englezii
măcar au onoare!

După rușinea
cu Islanda,
Roy Hodgson 
a demisionat

tehnicianul  roy
Hodgson a anunţat că nu va mai
continua să antreneze naţionala
angliei, după ce britanicii au
fost învinşi de islanda, scor 1-2,
şi eliminaţi de la euro.

“Ştiu că suntem într-o
afacere a rezultatelor. acum este
timpul ca altcineva să se asigure
de progresul acestui grup tânăr
şi flămând de performanţă. mi-
ar fi plăcut să mai stau pentru
doi ani de zile, dar este timpul ca
altcineva să preia acest grup.

Nu am progresat atât
de mult  pe cât suntem capabili
şi asta este inacceptabil. Îmi pare
rău că trebuie să se termine ast-
fel, cu o altă eliminare de la un
turneu final. aceste lucruri se
întâmplă”, a spus roy Hodgson
la finalul partidei, fără a accepta
întrebările presei.

antrenorul de 68 de
ani a condus selecţionata an-
gliei timp de patru ani, după ple-
carea italianului fabio Capello.

Florin MureşanProgramul sferturilor

Islanda , Islanda, Islanda...

FORZA ITALIA!



OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam dispecer, domeniul
transportului marfuri intern-inter-
national, cunoscator limbi straine,
Carei. 0745506310
l Angajez ambalator-manipulant
la Satu Mare. 0723.610.195
l Caut maseur/maseuza, coafeza,
cosmeticiana. 0744.564.151
l Angajam dispecer, experienta,
domeniul transport marfa, Carei.
0745506310.
l Angajam desenatori tehnici.
Cerinte: Cunostinte Autocad si Of-
fice. Telefon 0747848139
l Caut Ingrijitoare pentru Ba-
trana, program permanent. Telefon
0744.572.422
l Angajam sofer C-E cu expe-
rienta, transport intern/internatio-
nal de marfa, Carei. 0745506310. 

CERERI DE SERVICIU

l Injectii (I.V., I.M.), perfuzii la
domiciliu (SM malul drept al So-
mesului). Tel.0755.841.911
l Caut loc de munca operator
PC, introducere date, 4 ore sau 8
ore sau pe perioada determinata.
Tel.0753.321.150
l Ingrijesc copil, fac curatenie in
blocuri, case, farmacii etc. Telefon
0755.620.543
l Amenajari exterioare, gradina-
rit. Tel. 0754679354

MATRIMONIALE

l Domn singur de 50 ani, caut
doamna serioasa de 35 – 45 ani,

pentru 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 Ita-
liei cu masina mica pe vineri
01.04.2016. Detalii la telefon
0741.308.611
l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse cu auto 3.5 tone. Tele-
fon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, urmă-
toarele: balastru, pietriş, moloz, pă-
mânt pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozi-
tate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie
mai in varsta. Tel. 0745416027,
0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti, bo-
tezuri, majorate la pret corect. Bo-
nusuri masina de facut bule de
sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, lapto-
puri, instalare Windows XP, 7,8,
setare reţea Wi-Fi, curăţire unitate,
instalare programe office etc. La
nevoie-deplasare la domiciliu. Te-
lefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, te-
lefoane, tablete cu hărţile 2014,
full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină
mică, camion. Telefon 0740-
774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, bo-
tezuri la preţ corect. Bonus: maşină
de făcut bule de săpun, fotografii
magnetice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică. Tele-
fon 0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, insta-
lare Windows, devirusare. Telefon
0743-365114.
l Repar maşini de spălat la do-
miciliul clientului. Ofer garanţie.
Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat.
Telefon: 0740-458421.
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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:
Gestionar receptie calitativa, Tehnician in industria

lemnului, DESENATOR TEHNIC, Analist IT, Opera-
tor masina laser, gestionar client Franta, pulvelizator peli-

cula lac,
C.T.C-ist, facturist,  confectionere,
sudori, lacatusi, tamplari, tapiteri, 

stivuitoristi si muncitori necalificati.

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

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

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

şi pomene.  Telefon: 0742.573.863

Societate comerciala din Con-
stanta angajeaza tamplar in prelu-
crarea lemnului si vopsitor Oferim
cazare. 0722382016

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

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

Instructor auto, autorizat, categ.
B. 0746-604824.
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l Executăm şi reparăm cazane
de făcut pălincă la comanda clien-
tului, de orice dimensiuni de la 1,5
litri până la 1000 litri chiar şi la do-
miciliul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet laminat cu
maşină aspirator. Telefon 0744-
935068.
l Filmări, fotografii, albume
foto  personalizate pentru nunţi,
botezuri şi alte evenimente spe-
ciale. Editare video, montaj video,
transpunere casete VHS, miniDV,
Hi8 e 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, ba-
lustrade, copertine din fier şi din
inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la
domiciliul clientului. 0742-
993505.
l Executăm toată gama de lu-
crări în instalaţii sanitare şi gaze na-
turale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service micro-
centrale, apă, canalizare. Autoriza-
ţii ISCIR + ARGN. Telefon
0757-327765, 0721-290955,
0770-914478.
l Pentru a imortaliza momen-
tele importante din viaţa dumnea-
voastră, vă oferim filmări şi
fotografii pentru nunţi, botezuri şi
alte evenimente, cu aparatură pro-
fesională. Avem experienţă în do-
meniu, la cele mai mici preţuri.
Telefon: 0744-804981. 

TERENURI

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

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada ari-
nului. 7000 euro negociabil.
0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj
I, termopane, 20 mp, preţ - 11.000
euro. Telefon 0747-907020.

l Vand sau schimb cu garsoniera
confort sporit, casuta alcatuita din
camera bucatarie baie (apa, curent)
situata langa strand. Tel:
0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vand apartament Micro 17, 2
camere, decomandat, parter, 47
mp, necesita renovare, imediat
ocupabil. Tel.0770.753.216,
0770.558143
l Vand apartament 2 camere,
Drumul Careiului, Micro 16. Tele-
fon 0746736188
l Vând apartament 2 camere,
Micro 15 str. Oituz, preţ 19.500
euro.Tel. 0720.031.047  

APARTAMENTE 3 CAMERE

l Vând ap. 3 camere la
parter,Carpaţi 2, utilat.Preţ nego-
ciabil, merită văzut. Tel:
0748.380250
l Vand apartament 3 camere,
et.4, micro 15, renovat recent,
27.000 euro. Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere in
micro 17 etaj 4 Tel :0744.646.152  
l Vand apartament de 100 mp
in casa,3 camere +buc, 2 bai plus 2
camere demisol, gradina 2 ari ju-
mătate zona Strandului 65.000
euro. Tel. 0742.763.592
l Vând apartament 3 camere si-
tuat pe Drumul Careiului nr. 34 şi
garsonieră. Telefon: 0740-477865
şi 0749-689895.

APARTAMENTE 4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa 3 camere, gradina,
38.000 euro. Teodor Speranta
34/A. 0758.834.536
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.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 nego-
ciabil sau jumatate din proprietate
41.500 euro negociabil. Tel
0741120883

IMOBILIARE CAREI

l Vind spatiu comercial Carei,
1 Decembrie 1918, 42, TABU
ABC, 60 mp (3x30 p+m).
0744632597
l Vand apartament cu doua
camere, Carei, C.A.Romane. Tele-
fon: 0747346164
l Vand urgent 72 ari, semicen-
tra, Carei toate utilitatile, parcela-
bil. 0770.493.225
l Vand apartament 2 camere,
etajul IV, luxos. Telefon:
0745263453
l Inchiriez birou cu toate dota-
rile in Carei. Telefon:
0746335117, 0748823825
l Vand apartament 37 mp, 2 ca-
mere, et IV, renovat complet, mute
dotari in Carei, 17.600 euro. Tele-
fon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de
35 mp apa+ gaz+ baie in Carei.
Telefon: 0746476885
l Vand casa 2 camere, gaz intro-
dus, 10 ari teren in Carei, 24.000
euro, neg. Telefon: 0746476885

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 mini -apartament 
la parter, 46 mp, strada 

Octavian Goga, 
bloc 8 (zona Soarelui) compus
din: o cameră, baie, bucătărie,

hol, inclusiv beci. Amenajat re-
cent. Inclus centrală termică.

Pentru mai multe detalii sunaţi
la 0747379031.

Vând casă cu etaj în Satu Mare 
str. Turturelelor. Preţ convenabil. Telefon (0742) 031 844. 

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre
societatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter(SC Ergolemn SA), panouri sandwich, supra-
fata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite , so-
pron , etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si
teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti
Centru de zi Sc Andandino Land Srl in suprafata de
628,24 mp si teren aferent 1.348 mp la pretul de
130.867euro
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Teren cu constructii comerciale, de depozitare si adminis-
trative ” 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 lo-
calitatea 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.
Cladirea administrativa (Locatem) suprafata utilă de
349,86 mp, cu hala de productie cu suprafaţa utilă de
1.251,72 mp. Situat în localitatea Satu Mare, str.  Energiei,
nr. 4-6, la suma de 630.118 lei.

Case si Apartamente
Apartament cu 3 camere SC Domaris Com SRL in
suprafata de 57,24 mp  util in asociatie, localitatea Satu
Mare, strada Baritiu nr. 127/B la pretul de 147.490 lei
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în loc.
Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud. Satu Mare. si
casa de locuit si anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de
vanzare de 80.000 euro.
Casa situata in localitatea Satu Mare, str. Miron Costin,
nr. 60. Jud. Satu Mare, cota de ½, la 190.500 lei.
Imobilul situat in Satu Mare, strada Rodnei, nr. 39, com-
pus din spatiu comercial + spatiu administrativ, spatii de
depozitare, teren intravilan, la 420.000 Lei 

BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS
POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal, str. Po-
căiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la
suma de 38.895 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligo-
nului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 33.410
euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea
Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic AQUILA, judetul
Cluj la pretul de 184.950 euro
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in localitatea
Satu Mare, pe Drumul Careiului in imediata apropiere de
Complex Philadelphia la pretul de 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 pretul de 42.520 lei.
Teren extravilan, (B$G) 31.350 mp in  localitatea Marti-
nesti, zona Drumul National DN-19F, f.n., comuna Odo-
reu, 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.

AXA CARS SRL
CITROEN Berlingo 8.220 lei 
SKODA OCTAVIA 1,9D 10.520 lei 
Mercedes Sprinter PLATF.416 CDI    41.080 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  

SC GEORGE ALEX SRL
Autocamion Roman Diesel    531 LEI
Auto Mercedes S320D 11.375 LEI

SC LOCATERM SA
Diferite utilajele de atelier, mijloace fixe si auto
Lista bunurilor poate fi vazuta pe site-ul www.euro-

insolv.ro.

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 ELECTRIC 1,000.00 lei
MOBILIER 600.00 lei

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

Licitaţia va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar
din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fie-
care vineri, SC ERGOLEMN S.A 08:00, SC FOX COM
SRL 08:30, SC WILOCOM SRL 09:00, SC. LOCA-
TERM S.A. 09:30, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A
10:00 a.m., SC B&G ITALCONSTRUZIONI 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 lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri
ora 11:00 lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe
site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari
bunuri
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa
lichidatorului judiciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Con-
stantin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la nr. de tele-
fon 0744601144, 0361 809 462; sau email
office@euro-insolv.ro

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC Boti Farm SRL, imobil situat in Satu
Mare, Piata Eroilor Revolutiei, nr. 22, avand C.F. 150318-
C1 Satu Mare, la pretul de 500.000 RON. Licitatia va avea
loc la sediul ales al Lichidatorului din str. Constantin Bran-
coveanu, nr. 3/A,  Satu Mare in data de 01.07.2016, la ora
10:30.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC FOX COM SRL Teren arabil extrav-
ilan suprafaţa totala– 6.400 mp la pretul de 25.000 RON.
Licitatia va avea loc la sediul ales al Lichidatorului din str.
Constantin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare in data de
01.07.2016. ora 08:30.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de administrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fab-
rica de procesare mezeluri cu utilajele aferente la suma de
427.717 euro, loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul
Satu Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al administra-
torului 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 nego-
ciabil. Tel 0744162033

Cabinet Individual de Insolventa Moldovan Felicia
Ioana, scoate la vanzare prin procedura insolventei bunurile
falitei:S.C. RIUS DESIGN S.R.L. prin vanzare directa di-
verse bunuri mobile, autoturism Opel combi, stoc de marfa
confectii dama, diverse obiecte de inventar: imprimanta
canon, aspirator, expresor cafea nasturi, etc. la preturi de-
osebit de avantajoase a caror pret total de vanzare este 22.587
lei plus T.V.A., alte detalii la sediul Cabinetului de Insolventa
Moldovan Felicia Ioana din satu Mare, str. M. Viteazul nr.
9, sau la nr. de telefon: 0752021522.

Subscrisa  Euro Insolv SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al debitorului S.C. TEXTIL
GROUP 2000 S.R.L cauta evaluator membru ANEVAR
pentru evaluarea patrimoniului debitoarei, ce consta in
bunuri mobile si imobile. Pentru detalii referitoare la bu-
nurile care trebuiesc evaluate, sau orice alte detalii ne pu-
teti contacta la numarul de telefon 0749212108, sau ne
gasiti la sediul nostru de pe str. Constantin Brâncoveanu,
nr. 3/A, Satu Mare.

EURO INSOLV S.P.R.L. 
Scoate la vanzare, prin procedura insolventei, bunurile falitelor:

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

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

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

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



IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂţI

l Vand teren agricol. Telefon
0721.022.662
l Vand casa, pozitie frumoasa,
pe baza unui motiv o vand cu 70%
reducere. Informatii la 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.
Telefon 0756.698.714
l Vind casa Comuna Camin
174. 0361884847
l Vînd casă cu teren la Pomi 20
ari,30.000 euro
negociabil.Tel.0742.692.590  
l Vand casa in Baba Novac, nr.
110. Informatii la 0749.931.686 
l Vand casa in Odoreu, str.Re-
publicii, nr. 201. Telefon
0752.757.412  
l Vand in Seini 2,1 ha teren in-
travilan si padure.Schimb cu imo-
bil sau autoturism.0740.707.473
l Vand casa in Lipau, 35 ari,
sosea asfaltata, canalizare.Tel
0745.490.742 
l Vand casa in rosu cu 25 ari
teren in satul Ciuperceni,
inf.0753.660.219 

VÂNZĂRI AUTO

l Vind camionete IVECO si
Ford neinmatriculate, 7 locuri,
platforme fixe, roti duble, 3500 kg.
0744897711. 
l Vand Ford Focus, Berlina, an
2007, 136.000 km, pret 3.400
Euro, negociabil. Telefon
0751.217.023
l Vand Dacia program rabla. Te-
lefon: 0761806355.
l Vand Vw Polo 1.4 benzina cu
2 usi din 1997 imatriculat in stare
foarte buna.Informatii Tel:
0758.961.441 

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Ofer Garaj.Tel:0770.953.350  
l Vand corpuri de mobila :raf-
turi,biblioteca,dulapuri  pret foarte
bun.0742.987.140
l Vand carbune, transport la do-
miciliu. 0744314043
l Vand centrala pe lemne 45 kw.
0752.872.776
l Vand masa extensibila cu 6
scaune tapitate. Telefon
0361.806.719
l Vând aparate foto Nikon D
60,D 90.Tel:0755.785.175  
l Vand masina de scris ADLER,
pentru colectionari, functionala.
0748.108.881
l Vand televizor color marca
‘’Gold Star” si
covoare.Tel:0745.390.764
l Vand mobila dormitor ieftina.
0754664242
l De vanzare prese excentrice de
50, 25, 16 si 10 tone diferite mo-
toare electrice. Informatii
0773809716

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vind purcei, Carei.
0742969596
l Vind purcei 60 lei/kg, Moft-
inu Mare. 0732437887
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, ameste-
cator furaje.Utilajele sunt
noi;Tel:0723.506.508  
l Vand tractoare Fiat, Case, In-
ternational, coase, discuri, agricole
noi, prese balotat, semanatori, an-
velope tractor, cabine tractor. Tel:
0740.590.459  
l Vand discuri noi din import,
tractoare International, Fiat, Case,
putere 50 CP-125 CP, coase, sem-
anatori, preturi acceptabile. Tel.
0756.949.699 

ÎNCHIRIERI

l Autoturisme 0743450946
l Inchiriez ap.1 camera, soarelui,
nemobilat, etaj 2, 400 de lei.
Tel.0723.506.508
l Dau chirie, Cabinet Stomato-
logic, in Negresti
Oas.0745.836.214

CUMPĂRĂRI

l Cumpar autoturisme pentru
programul Rabla. Telefon
0726.222.209
l Cumpar seminte negre, floarea
soarelui pentru ambalat, pretul pe
loc. Tel. 0745.217.725 ;    0261-
831414
l Cumpăr maşini pentru pro-
gramul rabla, asigur radierea maşi-
nii, rog seriozitate. Tel.
0740968675

INFORMARI

l Anunt privind consultarea asu-
pra propunerilor preliminare PUZ
Lotizare in vderea construirii de lo-
cuinte individuale Municipiul Satu
Mare, str.Alexandru Odobescu. Ini-
tiator/beneficiar: Marosan Ioan,
Marosan Marica, Pataki Janos, Pa-
taki Eniko, Volfer Carol si Volfer
Kinga. Elaborator: SC ARHabitat
2015 SRL reprezentata de arh.Iuo-
ras Violeta. Publicul este invitat sa
transmita observatii si propuneri re-
feritoare la documentatia de mai sus,
disponibila in perioada 29.06.2016-
25.07.2016 dupa cum urmeaza:- afi-
sata la sediul Primariei la adresa Satu
Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1
Centrul de Informare pentru ceta-
teni intre orele 9-15; - disponibila pe
pagina de internet a primariei la
adresa www.satu-mare.ro; -afisata in
sinteza pe panou in zona de ampla-
sament. Publicul este invitat sa par-
ticipe la prezentarea si dezbaterea
propunerilor planului astfel: Dezba-
tere Publica la sediul Primariei Satu
Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1, sala
de sedinte, in data de 25.07.2016,
ora 12. Observatiile vor fi transmise
catre Centrul de Informare pentru
Cetateni pe adresa Primaria Satu
Mare, Piata 25 Octombrie nr.1, te-
lefon 0261807555, e-mail consulta-
republica@satu-mare.ro. Raspunsul
la observatii va fi pus la dispozitia
publicului pana pe data de
09.08.2016 prin:-afisare la sediul
primariei; -publicare pe pagina de
internet la adresa www.satu-mare.ro
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Mobila second hand (coltare,
canapele, mobila, pat etc).
0746817662

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

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

terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193,

0745.245.844 sau www.insolventasm.ro

Case:
Casă de locuit D+P+E+M, având SU =
299,88 mp și SC = 390,88 mp + teren în
suprafață totală de 300 mp, din care suprafața
construită de 170 mp, str. Toamnei, nr. 12/C –
319.980 lei
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de
2.500 mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 –
24.000 euro 

Apartamente:
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Hu-
mulesti – 24.300 euro 

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1
Decembrie 1918, nr. 32/B – 46.716 euro 
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 17.961
euro 
Teren intravilan, 865 mp, situat in loc.  Carei,
str.  Grigore Ureche, nr. 53 – 7.800 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 7.221 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 admini-
strativa, productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp, alaturi de
utilaje agricole si 21 de bovine – 246.866 euro
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in
SC=144mp si 36 mp + teren 4.437 mp, situate
în loc. Satu Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A –
783.440 lei + TVA
Teren 3.104 mp+ constructii, hala depozitare
- 540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto
- 80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 121.385 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de produc-
tie si depozitare, in suprafata utila de 512 mp +
teren aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150
mp - 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) șiclădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare
+ transformator-  60.009 euro
Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 58.055 euro 

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr.
133– 26.058 euro
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp +
teren aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8
– 36.750 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp,
situat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud.
Maramures – negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp +
teren 1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Princi-
pala, nr. 289 – 59.900 euro
Imobil commercial si socio administrativ,
P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr.
187 – 9.377 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, si-
tuat in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N.,
jud. Satu Mare – 8.983 euro

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

Auto:

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 3.800 lei
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 8.481 euro + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kine-
toterapie, 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 ( auto, calculator, tv + sup-
port, mobilier ) proprietatea Spaac Manera
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane
– masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc
)proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru prelucarea
lemnulu ) proprietatea Mobilemn SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara + remorca
) proprietatea Remat Nord Vest SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) pro-
prietatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Ne-
gresti Oas
Bunuri mobile ( mobilier ) proprietatea
Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventar ) proprietatea Esrom
Tel SA
Bunuri mobile ( utilaje de constructii,
obiecte de inventar ) proprietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
mobila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) pro-
prietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii
prime producerea de tâmplărie
PVC/AI) proprietatea Panatek Investment
Group SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Radu
Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( utilajele fabrica de ter-
mopane)proprietatea Smart Media SRL
Bunuri mobile ( autoutilitara, marca
MAN ) proprietatea S&B Consultanta SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse)pro-
prietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) pro-
prietatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, di-
verse ) proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cup-
tor, centrala tratare aer, aparat aer condi-
tionat, combina frigorifica,
diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, impri-
manta, scanner ) proprietatea Global Job
Experience SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri
sectionale pentru usi de gaqraj, auto ) pro-
prietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto
) proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje de constructie
) - proprietatea F.L.W. Rockcon
SRL - 19.324 lei + TVA
Generator current2/06.12.2000 - 84 euro
+ tva
Centralatel. Alcatel 4200/M/06.12.2000
– 847 euro + tva
GeneratorPFAGT 1201 RETI – 100 euro
+ tva
Pompa de amestecPFTG5c ( de tencuit )
– 1.563 euro + tva
Masina de zugravitMark V – 1.733 euro +
tva
Masina pentru taiat ziduriDS TS 22LP 15
-10.608 euro + tva

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

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

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

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

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

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

CONDOLEANţE

UN GAND DE
ALINARE PENTRU

COLEGA NOASTRA
ANGELA LIBOTEAN,

LA CEAS DE GREA IN-
CERCARE PRICINUITA
DE PIERDEREA MAMEI
DRAGI. DUMNEZEU SA

O ODIHNEASCA IN
PACE!

COLEGII DE LA 
BIBLIOTECA
JUDETEANA
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07:00 – Film documentar:
„Împreună în România” ep.
Lipoveni şi Turci 
07:30 – Ştiri NV TV
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Eric Lidel”
09:30 – Program pentru copii:
„Carlos Omida”, ep. 10
10:00 – Teleshopping I
11:00 – NVdem la TV (reluare)
12:00 – Film documentar:
„Călătoria Inimii”
13:00 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
15:00 – Teleshopping
16:00 – Calea Adevărul şi Viaţa
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului (direct)  
19:10 – Muzică de petrecere 

20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Spectacol de Sânzâiene  
22:00 – Viaţa la ţată 
22:30 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 4
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Muzică de petrecere
00:10 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
02:00 – Cu cărţile pe masă
(reluare)  
03:00 – Film documentar:
„Călătoria Inimii”
04:00 – NVdem la TV! (reluare)  
05:00 – Film serial: “Secţia de
Poliţie” ep. 4  (reluare)  
05:30 – Viaţa la ţară (reluare)
(reluare)  
06:00 – Avocat TV  (reluare)
07:00 – Ştiri NV TV

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

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

09:00 Europa mea 10:00 Tot ce
contează 11:00 Viața cu Derek
11:30Viața cu Derek 12:00
Teleshopping 12:30 În grădina
Danei 13:00 Fără etichetă 14:00
Telejurnal 15:00 Teleshopping
15:30 Convieţuiri 16:55 Vorbeşte
corect! 17:00 Profesioniştii... cu
Eugenia Vodă 18:00 Supercon-
sumatorul 19:00 Preţuieşte viaţa!
19:45 Sport 20:00 Telejurnal
21:00 Prim-Plan 21:55 Prim-Plan
22:30 Strada 29 00:15 Maşini,
teste şi verdicte 00:45 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 18:00La Maruţă
19:00Ştirile Pro Tv 20:30 Las
fierbinţi(12) 21:30 Cei trei
muschetari(12) 00:00 Toată
România vede România - Euro-
goluri UEFA Euro 2016 00:30 Las
fierbinți (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 Vrei să te
însori cu mine? 23:00 iUmor (R) 

07:15 Mondenii
(R) 08:45 Focus din
inima României
(R) 10:00 Sănătate
cu Stil 10:15

Şcoala.tv 11:30 Focus Magazin (R)
12:10 Cireaşa de pe tort (R) 14:00

Focus 14 15:00 Casa: construcţie
şi design (R) 15:30 Mondenii
16:30Focus 17:00Dosarele DNA
(R) 18:00 Focus 19:30 Mama mea
gătește mai bine 20:30 Sexy
Harem Ada-Kaleh 22:30 Trăsniți
din NATO (R) 01:00La TV (R)
02:00Mama mea gătește mai bine
(R) 02:45 Trădaţi în dragoste (R)
04:30 Adevărul Live

07:00 Știrile Kanal
D 08:15 Teo Show
(R 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 fu-
rata 22:30 Vacanţa Mare Best of
00:30 Știrile Kanal D (R) 01:45
Bahar: Viata furata (R) 03:45 Te
vreau lângă mine (R) 05:30
Pastila de râs (R)

08:00 Puterea
destinului (R)
0 9 : 1 5
Tr a n d a f i r u l

negru (R) 11:30 Până la capătul
lumii (R) 14:00 Clona 15:00 Soț
de închiriat 16:00 Spune-mi că
ești a mea 17:00 Sufletul meu
pereche 18:00 Trandafirul negru
20:00 Până la capătul lumii
22:00 Puterea destinului 23:00
Regina 00:30 Santa Diabla
01:30 Trandafirul negru (R)

07:40 Pe pla-
tourile de filmare
- XIII, Ep. 23
08:10 Corul de

băieți 09:55 Cum să
supraviețuiești unei despărțiri
11:30 Walesa 13:35 Dragoste și
baschet 15:40 Război în cuplu
17:40 Filme și vedete - VIII, Ep.
24 20:00 Activitate
Paranormală. Dimensiunea
Spectrală 21:30 Interviul 23:25
12 încercări 2 01:00 Tammy
02:35 Băieții care fac istoria

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

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
10:45 Toată România vede Româ-
nia 12:00 Cupa Meseriasilor 13:00
Ştiri Sport.ro 13:10 Ora exactă în
sport 14:00 Ştiri Sport.ro 14:10
Ora exactă în sport 15:00Ştiri
Sport.ro 16:00 Ora exactă în sport
17:00 Ştiri Sport.ro 17:30 Maga-
zin UEFA Euro 2016 18:00 Ştiri
Sport.ro 18:30 Ora exactă în sport
19:00 Marea Ţăcăneală 19:30
Marea Ţăcăneală 20:00 Marea
Ţăcăneală 20:30 Marea Ţăcăneală
21:00 Ştiri Sport.ro 21:30 Fight
Night: România vs UK 23:00
Nitro Circus 00:00 Ştiri Sport.ro
00:30 Regii KO-ului 01:30 Fight
Night: România vs UK 03:00 Ştiri
Sport.ro

07:30 Fotbal 08:00
Fotbal 08:30 Fotbal
09:00 Fotbal 09:30
Fotbal 10:00 Fotbal
10:30 Fotbal 11:30

Fotbal 12:00 Tenis 14:00 Ciclism
15:00 Tenis 17:00 Ciclism 18:15
Tenis 19:00 Tenis 20:55 Ştiri 21:00
Fotbal 21:30 Fotbal 22:00 Fotbal
22:30 Fotbal 23:00 Călărie 00:00
Omnisport 00:15Ştiri 00:20 Fot-
bal 00:30 Fotbal 01:00Tenis 02:20
Fotbal 02:30 Ciclism

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

Sabina Iosub si Adrian Maniutiu
12:00 Ştiri 13:00 Editie speciala
cu Maria Coman si Ionut
Cristache 15:00 Ştiri 16:00
Esențial 17:00 100 de minute
18:45 La Ordinea Zilei
20:00Subiectiv 21:30 Exces de
putere 23:00 CaN România 23:30
În Premieră 00:30 Ştiri 01:30
Subiectiv (R) 03:00 Exces de put-
ere (R)

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

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

07:40 Vânătorii de
licitaţii 08:10
Războiul de-
pozitelor - Canada -

Fermecătorul frățior 08:35 Execu-
torul - Sună un prieten 09:05 Cum
se fabrică ? - Crose de hochei pro-
fesionist/Pantofiori turnaţi în
bronz/Roţi 09:30 Cum se fabrică
diverse lucruri? 10:00 Camioane
în Australia 11:00 Escrocherii
adevărate 11:30 Cum se fabrică ? -
Automobile de vis: Bentley Mul-
sanne 12:00 Tranzacţii cu maşini -
Dallas: Aruncarea cu zarul 12:30
Tranzacţii cu maşini - Dallas:
Când vezi roşu în faţa ochilor
13:00 Căutătorul de maşini clasice
- F de la Ferrari 13:30 Căutătorul
de maşini clasice - Vedete ameri-
cane 14:00 Maşini pe alese - În
jurul lumii: Marea Britanie 15:00
Bolizi și tipi solizi - Mașini cu
mușchi 16:00 Vânătorii de licitaţii
16:30 Războiul depozitelor -
Canada - Fermecătorul frățior
17:00 Executorul - Sună un prieten
17:30 Comoara din garaj - Anato-
mia din subsol 18:00 Escrocherii
adevărate 18:30 Cum se fabrică ? -
Automobile de vis: Bentley Mul-
sanne 19:00 Cum funcţionează
diferite maşinării 20:00 Meserii
mortale - Salt înainte 21:00
Vânătorii de venin - Câmpul minat
22:00 Insula lui Bear Grylls
23:00Nerecomandat celor slabi de
inimă – Temerarii 00:00
Vânătoarea de lei ca industrie
01:00 Accidente şocante -
Prăbuşirea aerostatului 01:25 Ac-
cidente şocante - Operaţiune de
salvare submarină 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Pentru a evita o ceartă,

nu trebuie decât o vorbă bună sau
gest tandru la adresa partenerului
de viaţă. 
TAUR (21.04 - 21.05)

S-ar putea să fiţi confuz,
ceea ce vă poate afecta relaţiile
sentimentale. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Nu este momentul să vă
ambiţionaţi să rezolvaţi singur
problemele casei, pentru că s-ar
putea să nu aveţi succes. 
RAC (22.06 - 22.07)

Vă sfătuim să acordaţi
mai multă atenţie partenerului de
viaţă. Împreună, puteţi să găsiţi o
soluţie la problemele financiare
care vă frământă. 
LEU (23.07 - 22.08)

Dimineaţă sunteţi măci-
nat de sentimente contradictorii,
dar o femeie mai în vârstă din fa-
milie vă ajută să vi le clarificaţi. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Aveţi tendinţa să exage-
raţi în privinţa sentimentelor şi a
afacerilor. Vă sfătuim să fiţi mai
moderat, pentru că riscaţi să vă de-
zamăgiţi prietenii. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Vă recomandăm să nu
exageraţi în privinţa problemelor
casnice. Fiţi atent la ce spuneţi, ca
să nu declanşaţi un scandal! 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Este posibil să suferiţi o
dezamăgire pe plan sentimental,
motiv pentru care sunteţi indis-
pus. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Pe plan sentimental, s-ar
putea să aveţi probleme din cauza
orgoliului. Ar fi bine să daţi do-
vadă de mai multă răbdare cu per-
soana iubită. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Vă sfătuim să nu vă
enervaţi pentru nimicuri. Cal-
maţi-vă şi nu provocaţi discuţii în
contradictoriu! 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Nu este momentul să în-
cepeţi noi activităţi, pentru că nu
sunteţi într-o formă prea bună.  
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Vă sfătuim să vă concen-
traţi asupra problemelor casei.
Dacă aveţi ocazia să mergeţi într-
o vizită la prieteni, nu staţi pe gân-
duri! 

HOROSCOP

Ora 21.30 - Cei trei muschetari

Nr.649 / 15.06.2016

INSOLVADMIN RO SPRL cu sediul în
Satu Mare, str.Maramureș nr.15, înregistrat la
UNPIR sub nr. RFO I – 3778, CIF
31609950, (fost C.I.I. LUCIAN
DIMULESCU) în calitate de lichidator ju-
diciar, anunță scoaterea la licitație a
următoarelor bunuri ale debitorilor de mai
jos. Licitațiile se vor ține la biroul IN-
SOLVADMIN RO SPRL din Satu Mare, P-
ța Libertății nr.20, cam.206 :
1) SC ART ING CONSTRUCTION SRL,
CUI 27179570
a) Laptop Asus Intel – 729 lei

b) Motocoasă Stihl 615 HGx160E – 1919,70
lei
c) Mobilier birou – 10513,80 lei
d)Baghete triunghulare (semnalizatoare ru-
tiere) – 437,40 lei
e) Telefon Nokia Lumia 925 Black (ecran
spart) – 437,40 lei
f )Topor – 32,40 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la
ora 10.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire

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 – 7.291,37 lei.
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la
ora 11.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. 
3)SC DORHER INVEST SRL, CUI
28333463
a) Autoturism SEAT Inca, nr.înmatriculare
SM-09-DHR, an fabr.1999 – 1982,51 lei
b) Autoutilitară Ford Transit, nr.înmatricu-
lare SM-08-DHR, an fabr.1994 – 4.821,88
lei
c) Compactor Bitelli – defect – 5.746,99 lei
d) Mobilier – 119,73 lei

În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la
ora 12.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. 
4) 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.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA,
urmând 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 judiciar.

Informații suplimentare–
tel.0745545862, 0786199011. 
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VREMEA AZI 

8

8

Curs valutar

8 0%  șanse de precipitaţii

Maxima: 28°C         Minima: 14°C
Vânt NNV între 10 și 15 km/h

Vând teren, intravilan, 
str. Mesteacănului - 

Satu Mare
suprafaţă de 27,57 ari

Preţ foarte avantajos şi negociabil! 
Contact: 0743.487.204

aa

a

EURO                4,5225

USD                    4,0791

100 Forinţi       1,4254

Cititorii au cuvântul (II)

Iar  primarul răspunde
prompt! Cam asta ar fi concluzia
noastră. După bursa de sâmbătă în
care am reprodus o sesizare venită
din partea unui cititor , iată că la
început de săptămână a venit și
răspunsul...

Nemulțumit de modul
în care se face comerț cu fructe,
mai ales pepeni, la colț de stradă și
de faptul că ”zonele stradale şi zo-
nele verzi s-au transformat în piață
de desfacere…” cititorul nostru a
întrebat retoric...” asta se numește
ordine?!” și a atașat și o serie de fo-
tografii. Iar în urma acestei sesizări

lucrurile s-au mișcat rapid și spe-
răm că nu vom mai avea așa-ziși
producători de lebenițe pe la colț
de bulevard. Producători ce cum-
pără fructele din supermarket cu
1 leu kg și le dau la colț cu 3 lei
kg... Imediat ne-om trezi și cu ba-
nane românești, ananas loco ori
fructu’ pasiunii... Mă scuzați, astea
cu fructu’ pasiunii-s parcă pe
Calea traian, colț cu Corvinilor! 

așa că prindeți curaj...
hai cu sesizările să facem ordine-n
Sătmar!
P.S. unii zic că-s moartea pasiu-
nii, da’ mnoa...

aLarMă… faLSă

Panică în Sătmar!
8 un geamantan gol, abandonat de un boschetar, a pus pe jar
locuitorii din Micro 17

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

200 000 € 

Negociabil

0743.487.204

Locuitorii cartierului Micro
17 au trăit luni seara clipe
de panică după ce cineva a

sunat la 112 alertând autoritățile
că în stația de autobuz de pe strada
Independenței, din imediata
apropiere a pieței, există un gea-
mantan suspect abandonat. În
jurul orei 22.30 zona a fost blocată
de intervenția geniștilor de la SrI,
polițiștilor, pompierilor și jan-
darmilor, fiind declanșată alarmă
de gradul ”0”.

În stația indicată, lângă o
băncuță, exista un geamantan
mare de voiaj, de culoare verde,
astfel că autoritățile au acționat
potrivit protocoalelor pentru că
nimeni nu știa ce conține geaman-
tanul respectiv.

După circa o oră, geniștii
au constatat că geamantanul este
gol, astfel că acțiunea s-a încheiat.

a fost declanșată o

anchetă pentru a fi descoperit cel
care a lăsat geanta acolo și de ce a
făcut acest lucru.

Copiii din cartier au
povestit, apoi, că au văzut un
boschetar care ar fi luat geaman-
tanul de la o ghenă de gunoi. ul-
terior, se pare că acesta a
abandonat acest geamantan în

stația de autobuz, lucru ce a stârnit
panica de luni seara din cartierul
Micro 17.

amintim că în urmă cu
mai mulți ani, podul Decebal a
fost închis tot din cauza unui pa-
chet suspect care s-a dovedit, în
cele din urmă, că a fost lăsat acolo
tot de un om al străzii.

IOANA SIMION

A N U N T

Societatea Comerciala Ardealul SA,  cu sediul in
Carei,  angajeaza personal calificat in urmatoarele
meserii:

AUTOMATIST, ELECTRICIAN SI LACATUS

Se ofera :
pachet salarial atractiv
conditii bune de munca
tichete de masa
bonificatii lunare in produse

CV-urile se vor depune la sediul societatii din Str. a.I.
Cuza, Nr.24, Carei  sau prin e-mail la adresa
secretariat@ardealul.ro , personal@ardealul.ro.

Pentru informatii suplimentare ne puteti
contacta la telefon nr. 0261862301.

avocatul Poporului a
anunţat ieri, printr-un comunicat
de presă, că investighează cazul
sătmăreanului de 38 de ani care a
făcut infarct în baia unităţii de
Primiri urgenţe a Spitalului
Judeţean Satu Mare, după ce ar fi
stat trei ore la rând, fără să fie con-
sultat.

“avocatul Poporului s-a
sesizat din oficiu şi a declanşat o
anchetă în cazul unui bărbat dece-
dat după ce ar fi fost lăsat să
aştepte trei ore pe holurile Spitalu-
lui Judeţean de urgenţă Satu
Mare. Sesizarea din oficiu vizează
posibila încălcare a art. 22, art. 34
şi art. 47 alin. (2) din Constituţie
privind dreptul la viaţă şi la in-
tegritate fizică şi psihică, dreptul

la ocrotirea sănătăţii şi nivelul de
trai”, se arată în comunicat.

reamintim că Balogh
Laszlo s-a prezentat la urgenţe cu
dureri în piept, iar după o
perioadă în care nu a fost consul-

tat de medici a făcut infarct în
baia unităţii. Conducerea Spitalu-
lui dă vina pe decedat, susţinând
că au fost respectate toate proto-
coalele, şi că el nu ar fi declarat că
suferă cu inima.

Satu Mare
Avocatul Poporului, anchetă la Spitalul Judeţean
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