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Zi memorabilă 
pentru Catedrala

“Adormirea Maicii
Domnului!”

Trafic din ce în ce mai
aglomerat la Petea pag.  16

Un weekend pLin de cULOaRe și vOie bUnă

Oșenii, codrenii, șvabii
și ungurii, în sărbătoare

Olimpiadă perfectă 
pentru Simona Pop
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Dupa un weekend cu soare
si vreme buna, de azi  vin ploile. Me-
teorologii au emis o avertizare meteo
de furtuna si grindina, valabila pentru
toata tara.

Avertizarea intra in vigoare
luni dimineata, la ora 09:00, si este
valabila pana miercuri la 06:00.

in intervalul mentionat,
vor fi perioade in care instabilitatea
atmosferica va fi accentuata. 

Vor fi averse, descarcari
electrice, intensificari ale vantului ce
vor lua si aspect de vijelie si pe arii re-
stranse grindina.

Astfel de fenomene se vor
semnala la inceput cu precadere in
vest, nord-vest si in zonele montane,
apoi, local si in celelalte regiuni. Ploile
vor avea si caracter torential, iar can-
titatile de apa vor depasi 20 l/mp si
izolat 40-50 l/mp.

AVErTizArE METEo
Vin ploile și furtunile în Nord Vest

Mircea Govor aduce „Politica
sătmăreană” la Nord Vest TV

“Politica sătmăreană”, aşa se
numeşte emisiunea difuzată în exclu-
sivitate pe Nord Vest TV.  Mircea
Govor, unul dintre cei mai experi-
mentaţi oameni politici ai judeţului
Satu Mare,  moderează o emisiune, în
care dezbate diverse teme politice de
actualitate. Emisiunea este difuzată
marţi, miercuri, joi, în direct, între
orele 19.00-20.00, iar în reluare mier-
curi, joi şi vineri începând cu ora
12.00. Emisiunea “Best of ”, de pe par-
cursul săptămânii, este difuzată du-
minica de la ora 19.00.
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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
Luni, 22 august 2016

ziua 235 a anului

Dintre cei care nu spun nimic,
putini sunt cei tacuti

- thomas neill

Soarele răsare la 6 şi 33 minute,
apune la 20 şi 29 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox – Sf. Mc. Agatonic,
Zotic, Zinon, Teoprepie, Achin-
din şi Severian 
Romano – catolic - Sf. Fc.
Maria, Regină **
Greco – catolic - Sf. m. Agato-
nic și cei împreună cu el; [Sfânta
Fecioară Maria Regină]

1911: Este descoperit furtul
pânzei Mona Lisa, capodopera
lui Leonardo da Vinci de la
Muzeul Luvru.

OPINIE DE GAZETAR

DUmItRU ŢImERmAn

Stăăăm şi ne uităm,
ascultăm, uneori contrariaţi,
toate scenariile regizate pe unele
posturi de televiziune din scumpa
noastră Românie. Străinii vin la
noi ca acasă, îşi revendică
“proprietăţi“ în văzul lumii, din
vremea când “o-nţărcat mutu
iapa“ şi peste 90 la sută din
populaţia României trăia la sate…
“Proprietăţi“ pe care le-au căpătat
datorită unor conjuncturi istorice
haotice. Au venit cu buzunarele
goale şi-au plecat cu ele pline! Ni-
meni, nici un justiţiar nu i-a între-
bat de “darurile“ cu care au plecat,
în pripă, din această ţară, care a
devenit “ o vacă de muls “ pentru
veneticii parveniţi. Niciun
justiţiar nu analizează retroactiv
furturile din perioada interbelică
şi postbelică! Cred că în urma
unor astfel de procese retroactive,

România ar trebui să primească
înapoi mulţi, mulţi bani în aur…
Acum, unii îşi revendică “statutul
de român“, interesaţi, nu de
dragostea pentru România, de
anumite teritorii, care „cică” sunt
proprietăţile lor de drept. Se cred
„români!” aşa cum o lupoaică ar
naşte în ograda ta un pui de lup,
iar după ce acesta a crescut...
strigă-n gura mare că e mieluşel...
Unii români aderă la alte
cetăţenii pentru a putea pleca,
fără restricţii, în străinătate, în
timp ce alţii se folosesc de aceste
schimbări de cetăţenie pentru a
pune la cale revendicări teritori-
ale pe “cale amiabilă“, bine argu-
mentate. “Sunt săraci şi bogaţi,/
Lovesc laşii pe bravi…“ –  cum
spunea poetul tribun Adrian
Păunescu în poezia “ Pământul
deocamdată”. 

Da, măi frate, ăştia
lovesc bine! Rup oasele
conştiinţei cu strategiile lor lipsite
de consistenţa nevoilor sociale. Se
ocupă de tot felul de “găinării“, în
loc să elaboreze nişte programe
de investiţii, care să ducă la o
creştere economică semnificativă.
Se vorbeşte deja, pe unele posturi
de televiziune, de posibile tăieri
de pensii şi salarii, deoarece: „ nu
mai avem din ce da! „Nu mai
avem de la cine lua, că nu ne mai
dă ! Nu ne mai dă, mă, mama ei
de situaţie economică ! În loc să
se poarte discuţii pertinente des-
pre susţinerea: mediului  de afa-
ceri românesc,  agriculturii,
investiţiilor din domeniul indus-
triei, turismului  etc... unii aleşi se

ocupă de „vendete politice”, de
găsirea unui „nod în papură” la
unii posibili candidaţi, de arestări
mai mult sau mai puţin justifi-
cate... Priorităţile ţării sunt lăsate
de izbelişte – atrăgea atenţia, la
un moment dat într-o emisiune,
un politician român serios! Poli-
ticienii profesionişti sunt subesti-
maţi şi acoperiţi de bârfe politice.
Cu toate că sunt legitimi, datorită
votului căpătat de la o parte din
alegători, ei sunt „daţi la o parte”,
iar în locul loc apar tot felul de „
măscărici politici” neprofesio-
nişti, care pun „ţara la cale” de te-
apucă disperarea...

Fermierii nu şi-au primit
subvenţiile că n-au lucrat băncile
de Sfânta Maria. În sudul ţării
există mii de hectare de teren ca-
lamitate de secetă, iar disperarea
producătorilor agricoli se-aude
doar la programele de ştiri şi la
câte-un miting în Bucureşti. Încă
mai avem mine pe care le închi-
dem...în loc să le rentabilizăm.
Fermierii vând grâul în străină-
tate, pentru că nu au spaţii de de-
pozitare, iar pe de altă parte se
importă făină... Au fost depozite
..., dar toate au rămas în paragină
sau au fost demolate sub ochii
„strălucitori” ai democraţilor
zâmbăreţi... Sistemele de irigaţii
au fost vândute la fier vechi... că
doară au fost comuniste... Pe Li-
toral... domneşte mizeria prin
parcuri şi pe stăzile laterale. Siste-
mul de sănătate este bolnav de in-
diferenţă... De-a lungul anilor am
avut parte  de „miştocari politici
dezaxaţi”, care au ieşit pe posturile

de televiziune pentru a denigra pe
colegii din alte partide politice,
dar nu i-am auzit să spună ceva de
strategia de dezvoltare a acestei
ţări. Au stat ani de zile „la cârma
ţării” cu „un ochi la pâine şi unul
la slănină” şi cu mâna pe sticla de
„ whisky”, în timp ce intreprinde-
rile româneşti, construite din
bani împrumutaţi din străinătate,
au fost demontate şi vândute la
fier vechi... Altele au rămas în pa-
ragină... Aceşti „lupi moralişti” au
„stat  comozi” pe dosarele în care
erau semnalate anumite furturi...
Nu le-au dat drumul la vremea
lor...! N-au făcut nimic să stopeze
scurgerile de bani din bugetul sta-
tului... După ani şi ani de zile,
prioritatea lor pentru România a
fost aceea  de a da publicităţii do-
sarele cu ilegalităţile la care au
asistat, „ca cloştile pe ouă”, cu gân-
dul că în viitor principalii lideri
politici concurenţi vor putea fi
desfiinţaţi în faţa poporului.
Oare, cum se poate numi o astfel
de atitudine venită din partea
unor aşa-zişi politicieni jucători...
Cred că numai pe la noi se poartă
„denumirea” asta de... „politician
jucător”! Cu cine v-aţi jucat şi vă
jucaţi, măi, ipocriţilor? V-aţi jucat
cu destinele economice ale popo-
rului român, iar acum am ajuns să
stăm în faţa Europei ca ghioceii...
şi cu „mâna întinsă!” Ruşine, ru-
şine, ruşine! Cum de mai aveţi
neruşinarea să ieşiţi în faţa popo-
rului şi să-i defăimaţi pe românii
care vor cu adevărat să găsească
soluţii viabile pentru Renaşterea
României?

ruşine, ruşine, ruşine!

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

DESPRE JOCURILE
OLImPICE, LA
SĂPtĂmânA SPORtIVĂ

În această seară, de la
ora 20,45 va fi difuzată o nouă
ediție a emisiunii Săptămâna
sportivă. Una care va aduce în
atenție ediția din acest an a
Jocurilor Olimpice de la RIO. În

studio se va afla jurnalistul
Daniel Remeș, directorul de
imagine al Federației Române de
Scrimă. Singura federație
medaliată cu aur la RIO. Totul
despre sportul sătmărean la
NORD VEST TV.

DIrector
eDItorIaL

Voicu D. Rusu

eDItor
coorDonator

Victor  
Constantinovici Director fondator

Ion bledea

reDacţIa şI aDMInIStraţIa:
Bulevardul Transilvania nr.3
TELEFON/FAX: 0361-407733
E-MAIL: redactie@gazetanord-vest.ro

pubLIcItate: Bogdan Tulbure

reDactorI
Nicolae Ghişan, Bogdan Tulbure,
Robert Marcus, Florin Mureșan,
Raluca Jofi, Ioana Simion, Teodor
Curpaş 

coL ab or atorI
Dumitru Țimerman, Valeriu Ioan,
Cristian Stan

abonamente se pot face prin Poştă şi
firma “SC TradeHolding SRL”  (Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - în
curte -  tel. 0261-711731).
Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu

DIrector  generaL gaZeta De norD VeSt & norD VeSt tV: răZVan MIrcea goVor

corectură: Ştefan Chiş

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
str. Retezatului nr. 30 - tel./fax 0261/712240

Tipărit la SC Garamond
Tipografie SRL

Manager
Mircea Govor

URDA ŞI ASOCIAŢII IPURL ( înfiinţată prin di-
vizarea INSOLVADMIN RO SPRL ) cu sediul în Satu Mare,
str. George Călinescu nr.66, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO
II – 0861, CIF 36267450, în calitate de lichidator judiciar,
anunță scoaterea la licitație a următoarelor bunuri ale debitorilor
de mai jos. Licitațiile se vor ține la sediul URDA ŞI
ASOCIAŢII IPURL.

SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
a) Stropitoare cu motor Astran – 575,10 lei
b) Plug agricol – 99,63 lei
c) Motocultor Pubert - Quatro Senior – 2430 lei
d) Utilaj stropit pomi – Carry Spray – 1666,17 lei
e) Tractor U 650 M – 6.245,10 lei
f ) Stoc de marfă – 12.408,55 lei

În fiecare zi lucrătoare de luni si miercuri, la ora 13.
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.Informații suplimentare– tel. 0786199011. 
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Zi specială pentru comuni-
tatea ortodoxă din Satu
Mare. Duminică, în

prezența a sute de enoriași, a unui
impresionant sobor de preoți și a
oficialităților municipiului și
județului nostru  a avut loc
târnosirea  (sfințirea) Catedralei
ortodoxe “Adormirea Maicii Dom-
nului” din Satu Mare. 

Slujba de sfinţire şi
Sfânta Liturghie au fost săvârșite
de către P.S. Iustin Sigheteanul al
Maramureșului şi Sătmarului, in-
conjurat de un sobor format din
20 de preoti si diaconi. Au fost
sfințite Altarul, pictura, icoanele,
mobilierul si toate lucrările real-
izate la biserică.

La final, P. S. Iustin a
acordat diplome de vrednicie si
recunostință credincioșilor și
binefăcătorilor Catedralei, una
dintre diplome a fost acordată
trustului de presă Gazeta de
Nord-Vest şi Nord Vest TV.

Preotul paroh Cristian Boloș a
primit ca distinctie Crucea Sf.
Iosif Mărturisitorul. La Liturghie
a cântat corul “Doxologia” al
Catedralei Episcopale “Sf.
Treime” din Baia Mare, dirijat de
pr.prof.dr. Petrică Aurelian Co-
vaciu. Preotul paroh Cristian
Bolos a multumit lui Dumnezeu,
P.S. Iustin, preoților si
credincioșilor pentru  reusita zilei.

Un simbol al mu-
nicipiului Satu Mare

Această Catedrală  este un

simbol al municipiului  și monu-
ment de arhitectură construită ca și
semn de mulțumire adus lui Dum-
nezeu pentru realizarea Marii Uniri
.Înălțată de armata română cu spri-
jinul acordat de statul român și cu
sprijinul credincioșilor sătmăreni și
al autorităților de atunci, aceasta a
fost acum înnoită și împodobită.

În cuvântul său de
învățătură P.S. Iustin Sigheteanul a
ținut să-i pomenească pe toți cei
care au contribuit la  construirea și
apoi la păstrarea în bune condiții a
Catedralei și a amintit că-i va
pomeni mereu în rugăciunile sale:
”Biserica se întemeiază pe dorința
ctitorilor și a întemeietorilor care au
începuit această lucrare, a episcop-
ului care a pus piatră de temelie și
care a fost înlăturat din scaunul de
episcop de la Oradea, dupa 48-50,
deoarece nu se împăca cu noul
regim. Nu îl uităm pe  cel mai re-
cent și cel mai vredjnic slujitor,
părintele  protop Alexandru
Tincu, care a  preluat catedrala  în
1990, e datoria noastră să ne rugăm
pentru toți să fie pomeniți în
veșnicie. O biserică de zid ca orice
construcție are nevoie  de înnoiri.
Și oamenii au nevoie de înnoiri
după o anumită vârstă, să mai luăm
un medicament, să mergem la
tratament, să ne odihnim, să o

lăsăm mai ușor cu munca, aşa că și
locașurile de zid au nevoie de în-
noiri. S-a reînnoit pictura, a în-
ceput părintele Aurel și a continuat
părintele Cristian. Părintele Aurel
are 22 de ani de preoție la biserică
iar părintele Cristian a venit prin
concurs în 2010, are 6 ani de zile de
când slujește în acest lăcaș. Pe lângă
faptul că s-a curățat pictura și s-a
înnoit   într-un mod minunat s-a
înnoit privorul, s-au adăugat câteva
icoane mozaic și cea mai frumoasă
este cea a hramului “Adormirea
Maicii Domnului” a spus cu
evidentă emoție în glas
preasfințitul Iustin Sigheteanul.

Cadou simbolic 
pentru PS Iustin

La finalul slujbei cei doi
preoți care slujesc la această biserică,
în semn de recunoștință i-au dăruit
preasfințitului  Justin Sigheteanul,
Episcopul Maramureşului şi
Sătmarului,   o icoană cu hramul
bisericii “Adormirea Maicii Dom-
nului” și o plachetă aniversară.

Credincioșii au fost unși
cu mir și au avut posibilitatea să
intre în altar, iar aceștia au stat
minute bune după încheierea slu-
jbei pentru a vizita toate locurile
renovate din sfânta catedrală...

RALuCA jOFI

Zi memorabilă pentru Catedrala
“Adormirea Maicii Domnului!”
8 Sute de enoriași au participat la slujba de sfințire oficiată de  PS Iustin Sigheteanul

În data de  23.08.2016 de la ora 15:00,  la Cabinet
Dr. Coica va consulta

Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

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

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
Programari la tel: 0723.97.48.23
_____________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele  11:00-
13:00,  va consulta 

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

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

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, competenţă
în ecografie abdominală, ecografie vasculară,

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

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

Imunologie Clinică

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

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

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

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

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

Dr.  Bancea Nicoleta
Medic   specialist  dermato- venerologie

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

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
- Dermatologie
- Venerologie

- Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cutanate
- Dermatoscopie
- Peelinguri  chimice
- Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiperpig-
mentate
- Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ridu-
rilor  şi al  transpiraţiei excesive
-Injectări  cu acid  hialuronic (riduri, buze, po-
meţi, cearcăne)
Programări la telefon:  0755.12.99.25
_____________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de 20.08.2016  va
consulta 

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

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

Dr.Farcaş Claudia 
Medic Primar Cardiologie

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

Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie 

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

Dr. Ignat Meda 
Medic Specialist Gastroenterologie

Programări: 0732.11.68.23
_____________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Oșenii, codrenii, șvabii și ungurii,
în sărbătoare
8a fost distracție mare la ”Zestrea oașului” de  la negrești, la Festivalul vinului și viței de vie
de la beltiug, la Zilele partium din Sătmar și la Festivalul codrenilor de la oțeloaia  

Un  județ  în  sărbătoare.
Cam așa a fost sătmarul
la  finalul  săptămânii

trecute. Oșenii s-au bucurat de
”Zestrea Oașului”, un festival ce
înlocuiește  cu  succes  deja
depășitele zile ale orașului. Co-
drenii  s-au  bucurat  de  invitați
speciali la cea de a 60 a ediție a
Festivalului  de  la  Oțeloaia.
Șvabii  și  nu  numai  ei  au  fost
numai  un  zâmbet  (smiley)  la
Festivalul vinului și viței de vie
de la Beltiug, iar în municipiul
reședință de județ, în satu Mare,
au început Zilele Partium.

”Zestrea Oașului”,
mândria
negreștenilor

Festivalul „Zestrea
oaşului” a început sâmbătă la

negreşti-oaş cu manifestări culturale de înaltă ţinută şi cu un program distractiv pentru
toate vârstele şi gusturile, în-
treaga săptămână
premergătoare festivalului fiind
dedicată diasporei negreştene.
pentru început invitații și local-
nicii deopotrivă s-au bucurat de
minunățiile adunate la Galeria
de artă „dr. Mihai pop” a
Muzeului Ţării oaşului în
cadrul  vernisajului unei
expoziţii etnografice combinate
cu o prezentare de modă
excepţională cu creaţiile vesti-
mentare inspirate din portul
tradiţional oşenesc intitulată
”Între tradiție și modernism” şi
realizate de studenţii Şcolii de
artă din bucureşti, coord.de-
signer Maria constantinescu.
Un punct de atracție a fost și
Târgul Meşteşugăresc organizat
în parcul central al oraşului.
invitaţii din străinătate  au şi
primit plachete aniversare.

reprezentanţii oraşului înfrăţit
Teceu din Ucraina, cei ai Uniu-
nii regionale a românilor din
Transcarpatia şi cei ai centrului
cultural european „dacia” din
chişinău.Momentul cel mai
aşteptat a fost premierea de
către primarul aurelia Fedorca
a elevilor cu cele mai bune
rezultate la învăţătură şi la
olimpiadele şi concursurile
şcolare din acest an, a
reprezentanţilor unor asociaţii
creştine şi civice cu activitate
meritorie în dezvoltarea
comunitară, precum şi a tiner-
ilor membri ai grupului de
teatru în limba engleză, coordo-
nat de „teacher” dohi Szabolcs.

duminică sărbătoarea a
continuat cu  danțul la
ciupercă. iar la scenă, în ultima
zi de sărbătoare programul a
continuat cu  premierea cu-
plurilor care aniversează 50 de
ani de căsnicie, ” nunta de aur”.

Miile de spectatori s-
au bucurat de concertele  bere
Gratis & Gheorghe Zamfir şi
randi & band & Jo, iar
duminică seara de recitalurile
oferite de ansamblul Folcloric
naţional „Transilvania”, crist-
ian pomohaci, ruby şi Holo-
graf. 

Beltiug, zona vinului
de calitate

locuitorii comunei
beltiug au sărbătorit Festivalul
viei și vinului, ediția ajunsă la
numărul patru.deschiderea a
fost făcută într-un mod cum se
poate mai frumos și anume de
către majoretele din localitatea
înfrăţită krzyzanowice din

polonia, acompaniate de fan-
farele reunite şvăbeşti.această
ediție a fost una aniversară mar-
când totodată şi 800 de ani de
atestare documentară a co-
munei.

primarul ioan bartok-
Gurzău a deschis oficial
manifestările festivalului, ma-
joretele poloneze şi-au prezen-
tat show-ul la care au muncit
mult pentru a ieși impecabil.
lume multă ca de fiecare data
iar organizatorii foarte ospital-
ieri. ”venim în fiecare an la fes-
tival împreună cu familia și ne
simțim minunat. Gustăm
strugurii, soţul încearcă vinuri
iar copiii se bucură de ștrudli
şvăbeşti”, a spus o localnică.

În beltiug sunt 690 de
case și 368 de pivnițe, tocmai de
aceea vinul cel mai bun este
acolo.

“Mă ocup de vie doar
de doi ani însă îmi place foarte
mult și sigur voi face asta de
acum înainte pentru tot restul
vieții.Strugurii de la noi sunt
deosebiți, iar anul acesta am
avut recoltă bună” ne-a declarat
un viticultor din zonă.

programul a fost de-
osebit de bogat și variat.pentru
cei pricepuți în ale bucătăriei
nu a lipsit concursul de bogracs
unde fiecare a venit cu rețetă
unică și secretă. și au fost cam
300 litri de bogracs pentru gur-
manzi. deasemenea a avut loc
piața cu vânzare de vinuri și
spectacolele formațiilor lo-
cale.cele mai aștepate momente
au fost spre seară, când pe scenă
au apărut vedetele  nicolae Fur-
dui iancu, Smiley, elena Gheo-
rghe, ami și anda adam.

Cristian stan

Un weekend plin de cUloare și voie bUnă
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Oțeloaia, ediție de
colecție

Scena amplasată pe lacul
de la pădurea oțeloaia a adus iu-
bitorilor de  folclor nume precum

petrică Mureșan, Sava negrean
brudașcu, nicolae Sabău, nicolae
Mureșan și mulți alți artiști de prin
părțile codrului și oașului.

deschiderea oficială a
festivalului a avut loc în prezența
prefectului radu bud, a
vicepreședintelui cJ, alexandru
panea și a viceprimarului mu-
nicipiului Satu Mare, adrian
albu. Gazda evenimentului a fost
bineînțeles primarul comunei Ho-
moroade, Simion ardelean.

anul acesta ca un ele-
ment special al acestui festival, a
fost lansarea ansamblului
Județului Satu Mare „doruri
Sătmărene”, ansamblu coordonat
de centrul Județean pentru con-
servarea și promovarea culturii
Tradiționale Satu Mare.

Spectacolul a fost
susţinut de interpreţi, ansambluri
folclorice şi grupuri de dansatori
pe scena amplasată pe lacul din
pădurea oţeloaia. iar codrenii au
venit cu mic cu mare la
sărbătoare... căci nu-i așa a fost
ediția a 60-a a festivalului. Una de
colecție.

Partium a început cu
o operă rock

Ziua fondării statului
Maghiar a fost sărbătorită cu nu-
meroase evenimente destinate atât

celor mici, cât și celor mari. Un
număr uriaș de sătmăreni au cântat
melodiile operei rock istván, regele,
iar apoi petrecerea  a continuat cu
concertul formației kiscsillag.

cea de-a doua zi a ediției
actuale a Zilelor Maghiare partium
a serbat ziua regelui fondator, Sfân-
tul ștefan. Ziua a debutat cu o
slujbă religioasă după care a urmat
depunerea de coroane.

la casa de cultură a
sindicatelor, toți cei interesați, au
putut viziona spectacolul pietre în
buzunar prezentat de Trupa Harag
György a Teatrului de nord Satu
Mare, după care a avut loc în cen-
trul nou al orașului mult așteptatul
concert realizat pe baza operei rock
a lui Szörényi – bródy, anume
istván, regele. acest din urmă spec-
tacol a fost susținut de Talán
Teátrum din Mátészalka. publicul
prezent a cântat celebrele melodii
împreună cu corul format din 40 de
membri, prezentându-și astfel
omagiile în memoria regelui fonda-
tor.

pe strada 1 decembrie
1918, a avut loc concertul formației
kiscsillag, care a evoluat pentru
prima dată la Satu Mare. pe lângă

cele mai cunoscute melodii ale
formației, au fost introduse în con-
cert și câteva melodii ale formației
kispál és a borz acompaniate de
aplauze și ovații din partea publicu-
lui. anecdotele povestite de lovasi

andrás între melodii au adus un
plus concertului, creând, cu aju-
torul lor, o atmosferă pozitivă.iar
petrecerea continuă cu alte zeci de
evenimente și în această
săptămână.
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Poliţiştii rutieri au acoperit
judeţul
8Sute de şoferi au fost sancţionaţi contravenţional, iar câţiva au rămas şi fără
permis

La sfârşitul săptămânii
trecute, mai exact în
perioada 19-

20.08.2016, poliţiştii rutieri
din judeţul Satu Mare au
acţionat pentru prevenirea
accidentelor rutiere şi în
scopul determinării
conducătorilor auto să re-
specte regulile de circulație.
Pentru neregulile constatate
au fost aplicate  sancţiuni în
valoare de peste  45.000 de lei
şi au fost reţinute patru per-
mise de conducere.

Vitezomanii, 
principalii vizaţi

Pe tot parcursul pe-
rioadei menționate poliţiştii ru-
tieri sătmăreni au efectuat
controale în trafic menite să
prevină producerea de acci-
dente rutiere şi să combată
cauzele generatoare ale aces-
tora. Poliţiştii au urmărit în
special depistarea şi
sancţionarea  șoferilor care nu
respectă regimul legal de viteză
pe drumurile publice.

Circa 300 de amenzi
În cadrul acţiunilor

desfăşurate  pe principalele
artere de circulaţie din județ,
pentru toate abaterile con-
statate, au fost aplicate  285
sancţiuni contravenţionale, din
care  45 strict pentru nere-
spectarea regimului legal de

viteză. Valoarea totală a amen-
zilor se ridică la suma de 45 580
lei.

"Şoferi" fără permis
Ca măsură

complementară, poliţiştii au
reţinut, în vederea suspendării
dreptului de a conduce, patru

permise de conducere și au retras
trei certificate de înmatriculare. 

Cu aceeași ocazie a fost
depistată în trafic o persoană de
23 ani care conducea un autove-
hicul fără a poseda permis de
conducere. 

În cauză a fost întocmit
dosar penal.

CriStian Stan

REALITATE. Sute de şoferi au fost prinşi încălcând legea

Fundația Down Carei vă
invită la vernisajul expoziției
„Punctul nostru forte”, organizată
în cadrul proiectului „Muzica și
șevaletul pe paleta vieții noastre”
realizat cu sprijinul financiar al
Clubului Rotary Satu Mare.

Evenimentul are loc
duminică, 28 august 2016, ora
12.30, în sala de expoziții de la
parterul Castelului Károlyi.    

Perioada de vizitare a
expoziției: 28 august – 3 septem-
brie 2016.    

Colaboratorii Fundației:
Lendvay Zoltán și Bikfalvi Zsolt.

CAREI
„Punctul nostru
forte” de la
Castelul Karolyi

„LOZ ÎN PLIC 110
ANI”

Anul acesta Loteria
Română aniversează 110 ani de
activitate. Cu acest prilej, Loteria
Română a lansat recent o serie de
loz în plic aniversar „LOZ ÎN
PLIC 110 ANI”. Pentru această
serie s-au pus în joc 338.666 de
câştiguri în valoare totală de
1.000.000 de lei. Cu numai 2 lei,
preţul unui astfel de loz, cei care îşi
vor încerca norocul cu acest loz,
pot câştiga premii cu valori de 2
lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 1.500 lei
şi 5.000 de lei. Premiul cap de afiş
este în valoare de 20.000 de lei.

Efectele uimitoare
ale cafelei de
dimineață

Mulți beau o cafea de
dimineață ca să înceapă bine
ziua. Băutura caldă, aromată,
are într-adevăr efect asupra cor-
pului, scrie Daily Mail, preluat
de 7sur7.be. În primul rând,
cafeaua este un stimulent care îi
permite creierului să se
trezească. Blocând receptorii
adenozinei, substanță produsă
în mod natural care reglează
somnul și poate provoca uneori
starea de somnolență la trezire,
cafeaua împiedică pentru mo-
ment oboseala. În plus, cafeina
determină producerea de
adrenalină și ar îmbunătăți
starea de spirit. Din nefericire
însă, aceste efecte se estompează
cu timpul și de aceea apare
dependența de cafea, iar cine nu
repetă gestul de dimineață riscă
să aibă o stare de spirit proastă.
Însă, în afară de efectele
benefice, cafeaua are și dezavan-
taje. Ea irită vezica și stimulează
producerea de cortizol, hor-
monul eliberat ca răspuns la
stres, încheie 7sur7.be.

Un nou cutremur în
România

Un cutremur cu mag-
nitudinea de 3,8 grade pe scara
Richter și o intensitate
epicentrală II s-a produs vineri
seara, la ora locală 19:38, în
județul Buzău, zona seismică
Vrancea, după ce dimineață a
avut loc unul similar, dar în
județul Vrancea, potrivit Insti-
tutului Național pentru Fizica
Pământului (INFP). Seismul s-
a produs la o adâncime de 145
de kilometri, iar orașele cele mai
apropiate de epicentru au fost
Covasna (36 km), Râmnicu
Sărat (50 km), Târgu Secuiesc
(50 km), Focșani (52 km) și
Buzău (61 km). Vineri
dimineață, la ora locală 08:39, a
avut loc o mișcare tectonică de
intensitate similară, 3,8 grade
pe Richter, dar în județul
Vrancea și la o adâncime de 146
de kilometri. Potrivit datelor
INFP, în luna august, în Româ-
nia, au avut loc 15 cutremure cu
magnitudini cuprinse între 2,5
și 4,4 grade pe scara Richter.
Cea mai importantă mișcare
tectonică din țară în ultimii ani
a fost înregistrată în anul 2014,
pe 22 noiembrie, când s-a pro-
dus un cutremur de 5,7 grade pe
scara Richter, acesta fiind
resimțit și la București.

Hoţii se pare că nu refuză ab-
solut nimic când vine vorba de a-şi
însuşi lucrurile altora. De la bani şi tele-
foane mobile, orice este bine+venit.
Doar că pe fir mai intervin şi poliţiştii,
care le mai strică planurile. 

Hoţ de telefon mobil
Astfel, un bărbat de 55 ani,

bănuit  că a sustras un telefon mobil,
a fost identificat și prins de către
polițiști  Prejudiciul a fost recuperat.
În data de 20.08.2016, polițiștii
biroului investigații criminale din

cadrul Poliției municipiului Carei
au identificat un bărbat de 55 ani din
localitatea Poiana Codrului, ca fiind
presupusul autor al furtului comis în
data de 19.08.2016 în parcarea unui
magazin din municipiul Carei.  Prej-
udiciul a fost recuperat. Cercetările
continuă sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de furt.

Alţii preferă banii
O persoană de 18 ani,

bănuită  că a sustras suma de 600
lei, a fost prinsă de către polițiști.

Mai exact, în data de  20.08.2016,
la ora 17,25 polițiștii Secției Ru-
rale Tășnad au fost sesizați printr-
un apel 112  de o persoană de 23
ani că în timp ce se afla într-un
imobil din localitatea Giorocuta,
pe fondul neatenției, a fost
deposedată de suma de 600 lei, de
către o persoană de 18 ani. În
urma verificărilor, polițiștii au
identificat și prins presupusul
autor pe care îl cercetează  sub as-
pectul săvârşirii infracţiunii de
furt.

Cristian Stan

Hoţii fură orice prin judeţ
8De la bani şi telefoane mobile, hoţii nu refuză nimic
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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
curatat), obiecte de inventar (mobilier, aspirator etc), marfuri (birotica)
in valoare totala de 7.788,25 lei. Metoda de vanzare este globala. Listele
complete cu bunurile si preturile lor, pot fi consultate la sediul lichidatorului
judiciar. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri  va avea loc la sediul lichida-
torului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, ince-
pand cu data de 07.07.2016, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se
vor vinde la termenul din 07.07.2016, licitatia va continua in acelasi loc si la
aceeasi ora in zilele de 14.07.2016, 21.07.2016, 28.07.2016, 04.08.2016,  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 lei. Licitatia pentru vanzarea acestui spatiu va avea loc la
sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapa-
tamanal, in fiecare zi de marti, ora 12:00.

SC RED FOREST SRL – Laptop Acer Extensa 5235. la pretul de 798,32
lei. Licitatia pentru vanzarea acestui bun va avea loc la sediul lichidatorului ju-
diciar 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 vor achita un avans de 10% din valoa-
rea de strigare. Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771, 0740.520.983 sau
0361.428.128.    

S-a mai stins o stea...
8 Actorul Marin Moraru a murit ieri, la vârsta de 79 de ani  

Actorul Marin Moraru s-a
stins din viaţă ieri la Spi-
talul Elias, la vârsta de 79

de ani, au confirmat reprezentanţii
spitalului pentru MEDIAFAX.

Reprezentanţii Spitalului
Elias din Capitală au confirmat
pentru MEDIAFAX că actorul
Marin Moraru a decedat
duminică după-amiază. “Pacientul
a decedat astăzi la ora 17.30, în
urma unei suferinţe grele şi
necruţătoare”, a declarat Daniela
Safta, director medical al Spitalu-
lui Elias.

Actorul Marin Moraru a
fost internat în spital în data de 10
august.

Marin Moraru s-a născut
la data de 31 ianuarie 1937 în
Bucureşti. A absolvit Institutul de
Artă Teatrală şi Cinematografică
“I.L.Caragiale” în anul 1961, iar
după absolvirea facultăţii, a activat
ca actor pe scenele de la Teatrul
Tineretului (1961-1964), apoi la
Teatrul de Comedie (1965-1968),
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”
(1968-1971) şi la Teatrul Naţional
„Ion Luca Caragiale” (1971-
1974).

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare

0740.189.839 / 0361.402.200
ADMIN INSOLV IPURL c.u.i.
32070390,  înregistrată în registrul for-
melor de organizare sub numărul de or-
dine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail
cristian.racolta@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon

0740.189.839, fax: 0361/815.084,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin aso-
ciat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator ju-
diciar a urmatoarelor falite:

SC BIO SAL  SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- bun imobil   situat  în localitatea Satu Mare,  strada Liviu Rebre-
anu, 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 fail-
lite

-Stoc marfa din domeniul alimentar, la suma de 9.410 + 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 26.08.2016,   ora 11:00,   la sediul ales al
lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu,
nr. 56/A, judeţul Satu Mare. 

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor funcții publice:
1. Expert clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului
Contabilitate-Salarii-Resurse umane:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  în
domeniul economic,  minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor su-
perioare economice;
2. Inspector clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului
Achiziții publice-Investiții-Patrimoniu-Administrativ:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în
domeniul economic, juridic sau tehnic, minimum 1 an vechime în speciali-
tatea studiilor superioare;
3. Consilier clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului
Tineret:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii supe-
rioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, min-
imum 1 ani vechime în specialitatea studiilor superioare;
Dosarele se pot depune până în data de 08.09.2016, ora 16.00, la Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret a Județului Satu Mare, municipiul Satu
Mare, str. Vasile Conta nr. 2/1. Proba scrisă va avea loc în data de 19 septem-
brie 2016, ora 1100. Informatii: 0261711604 sau www.djstsatumare.ro.
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Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi pe strada Martir-
ilor deportaţi,  în incinta

fostei tipografii “soMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri din oraş!

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie
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La finalul săptămânii tre-
cute a avut loc  etapa cu
numărul trei a ligii se-

cunde. Chindia Târgoviște s-a
impus în deplasarea de la
Berceni, chiar dacă a evoluat
aproape 70 de minute în inferi-
oritate numerică. așa cum era
de așteptat, Juventus București
s-a distrat cu juniorii de la Pân-
cota și a stabilit scorul campi-
onatului de până acum.

Pentru Juventus , fostul
atacant al Olimpiei, Vasile
Buhăescu, a reușit o triplă…

Foresta Suceava, cu
sătmăreanul Daniel Lung titular
în apărare și cu Vlad Bujor intrat
în minutul 75 a câștigat primele
trei puncte, 3-1 la Timișoara.

Cu Bogdan Miron titu-
lar , UTA s-a impus clar în derby-
ul rundei, 3-0 cu Dacia Unirea
Brăila.

După remiza de vineri, 1-
1 cu Brașov, Olimpia e pe locul
nouă, cu patru puncte… 

iată rezultatele etapei:
CS afumați – FC Berceni   3 – 2
Au marcat: Petculescu – min. 24,
Tudorache – min. 29, Vlada –
min. 44 penalti / Marin – min.
74, Perju – min. 85
Sfântu Gheorghe – Luceafărul
Oradea   1 – 0
A marcat: Mitra – min. 35
Juventus București – şoimii
Pâncota 18 – 0
Au marcat: Buhăescu – min. 6,
min. 17, min. 42, A. Ilin – min.
11,min. 41,  Mihăescu – min. 18,
V. Alexandru – min. 23, min. 29,
min. 49, min. 75, D. Florea – min.
51, V. Dima – min. 55, Sbârcea –
min. 58, Stoenac – min. 65, min.
71, min. 73, min. 87, Nica – min.
90
unirea Tărlungeni – Metalul
reșița 2 – 0
Au marcat: Tigoianu – min. 25,
Pătrașcu – min. 54
CS Balotești – CSM râmnicu
Vâlcea  1 – 1
Au marcat: Bâtfoi – min. 62 /
Geantă – min. 5
aS Berceni – Chindia
Târgoviște   0 – 1

Olimpia Satu Mare – FC Brașov
1 – 1
Au marcat: Vasile Pop – min. 51
/ Sburlea – min. 64
Dunărea Călărași – CS Mioveni
0-0
uTa – Dacia unirea Brăila 3-0
aSu Poli – Foresta Suceava 1-3
etapa viitoare, 27 – 28 august:
Academica Clinceni – Chindia
Târgoviște, CSM Râmnicu Vâl-
cea – ACS Berceni, Foresta
Suceava – CS Balotești, Dacia
Unirea Brăila – ASU Poli
Timișoara, Metalul Reșița –
UTA, CS Mioveni – Unirea
Tărlugeni, Șoimii Pâncota –
Olimpia Satu Mare, Luceafărul
Oradea – Juventus București, CS
Afumați – Sepsi Sfântu Gheo-
rghe, FC Brașov – Dunărea
Călărași.

Soarta Șoimilor se
decide marți 

Olimpia va juca etapa vi-
itoare la Pâncota cu codașa Șoimii.
Sau mai bine zis ar trebui să joace
deoarece finanțatorul șoimilor,
Piroș, anunță că o decizie în
privința viitorului echipei se va lua
marți după amiază.

„Deocamdată sunt sin-
gurul finanţator al echipei. Marţi
vom definitiva probabil totul.

Probabil, marţi vor fi semnate
toate documentele. Patru noi
jucători au aterizat pe Otopeni şi
vor fi duşi la Arad. Luni dimineaţă
va apărea şi antrenorul, şi prepara-
torul fizic, şi, probabil, încă trei
jucători. De marţi, vom începe
racolarea, între ghilimele, a unor
jucători din zonă pentru a face o
echipă pentru meciul următor, că
nu se mai poate. Probabil Dorin
Micşa va fi cooptat în conducere,
alături de alţi doi-trei cetăţeni
români, pe lângă cei italieni. Joi
am avut o întâlnire cu reprezen-
tantul celor din Italia şi s-au
lămurit următoarele lucruri. ei
mi-au propus să rămân. Vom
vedea ce formulă vom avea ca
echipă tehnică. Vom evolua la
Şiria până la finalul turului, iar,
apoi, dacă vor găsi un teren în
jurul Aradului, vor rămâne aici.
Dacă nu, echipa se va muta, fie la
Snagov, fie altundeva în jurul
Bucureştiului. Asta dacă nu se va
găsi înţelegere la Arad. eu am
crezut că vor veni marţi, dar au
ajuns abia joi. A fost o mică în-
târziere, dar nu e nicio problemă.
Suntem în grafic şi vom avea o altă
faţă la meciul de săptămâna vi-
itoare, cu Satu Mare. Dacă cei de
la Pâncota nu şi-au dorit echipă,
eu de ce să-mi doresc publicitate
acolo. ei nu mai vor fotbal la

nivelul acesta, vor Liga 7. Consil-
iul Local a hotărât ca noi să nu
mai jucăm pe terenul de la Pân-
cota. eu mi-am luat bagajul şi am
plecat în altă parte.  Pentru mine
e foarte clar. Dacă nu se
concretizează aceste negocieri,
punem lacătul pe uşă şi s-a ter-
mina“, a declarat Piroș pentru
Radio Sport Total FM.

Așadar galben-albaștrii s-
ar putea să scape de meciul cu
Pâncota dacă înțelegerea cu ital-
ienii pică...Iar Șoimii ar deveni ast-
fel a doua echipă ce se retrage din
eșalonul doi...

Joi aflăm programul
din ”elite”

Întrunit vineri  în
ședință de urgență, Comitetul ex-
ecutiv al AJF Satu Mare a hotărât
amânarea începerii campionatului
în Liga a IV-a elite și Liga a IV-a.
Această amânare a fost solicitată
de majoritatea echipelor partici-
pante în aceste competiții pentru
a putea efectua vizitele medicale
obligatorii. Noul sezon va începe
în data de 03/04 septembrie 2016.
Stabilirea programului  pentru se-
zonul competițional 2016-2017
în Liga a IV- elite, Liga a IV-a și
Liga a V-a se va stabili joi, 25 au-
gust 2016, ora 10, 00 la sediul AJF
Satu Mare.  

Amical: Victoria
Carei-Recolta
Dorolț 2-1

Partida amicală a avut
loc sâmbătă la Carei. Recolta a
condus la pauză cu 1-0 prin
reușita lui Daniel Pop iar după
pauză careienii au întors soarta
meciului prin reușitele lui Arde-
lean și Silaghi din penalty. Nou
promovata în Liga a 3-a, recolta
Dorolț a început cu  Rapolti –
Vincze L., Csik, Rebegea, Dru-
mar, Toma, Muresan, Ionescu,
Stef, Pop D., Vincze D. Imediat
după pauză au intrat  Stancovici
– Vincze L. Mándi, Mester N.,
Moldovan, Nemes, egri, Iakkel,
Gulya. Au lipsit, accidentați,  de
la acest meci Osan, Lauruk,
Simon și Gândea.
Victoria: Veibel – Griszhaber
G., Ritli, Pozsonyi, Puscas,
Tilinger, Silaghi, Moldovan,
Vancea, Nyilvan, Krajczár.Au
mai jucat Boldizsár, Ardelean,
Malinetescu.

Unirea Jucu – LPS
U 19 Satu Mare 2-0

echipa pregatita de Da-
cian Nastai, U 19 LPS Satu
Mare, a jucat sambata un amical
în compania echipei de liga a 3-
a,  echipă  antrenata de fostul di-
namovist Alpar Meszaros.  Timp
de 75 de minute elevii lui Nastai
au  reusit sa tină piept contra
unei echipe formate in totalitate
din seniori si unii dintre ei cu ex-
perienta. “O infrangere utila,
care schimba mentalitatea de
pregatire si joc a tinerilor antre-
nati de mine . Au inteles ca fot-
balul se joaca in alta viteza si,
drept urmare, si procesul de in-
struire trebuie realizat ca atare.
Nu este primul joc contra unei
echipe de Liga a III-a, dar ieri, in
comparatie cu anul trecut, am
avut momente bune de posesie si
chiar ocazii clare de gol. Daca la
0-0 Ciocan, Nagu, Lacatus si
Topan erau mai atenti, puteam
deschide scorul” – a declarat
antrenorul Dacian Nastai.
Gazdele au marcat din 11 m in
minutul 75 si 85. Pentru echipa
sătmăreană au jucat Moroz,
Catuna (min. 45 Silaghi), Ol-
tean, Santai (min. 55 Ursu), Par-
nau (min 55 Forgacs), Micas,
Cubas (Szekely min. 50), Nagy
(Hajer min. 55), Ciocan, Topan
(Lacatus min. 45) si Onea (min.
60 Coti). Sâmbătă începe campi-
onatul elitelor U19 iar prima
etapa aduce la Satu Mare echipa
de juniori a celor de la  Gaz
Metan Medias.

LIGA A 2-A, eTAPA A 3-A

Olimpia, la mijlocul clasamentului 
8Șoimii jumuliți de Juventus, iar galben-albaştrii află mâine dacă vor face 
deplasarea la Pâncota

La mijlocul acestei
săptămâni, mai precis joi, va
avea loc la Cheile Grădiștei
Cursul de instruire pentru ob-
servatorii de arbitri din Liga a
3-a. Printre cei 73 de observa-
tori publicată de FRF pe site-ul
Comisiei Centrale a Arbitrilor
apare și sătmăreanul Constantin
Por.

Acesta a fost cooptat
din acest an pe bază de dosar în
lotul observatorilor de arbitri

din Liga a 3-a și va oficia din
toamnă la meciurile din
eșalonul trei. 

Constantin Por e
președintele Comisiei de obser-
vatori din cadrul AJF Satu
Mare.

”Mi-a fost acceptat
dosarul și sunt bucuros că am
fost promovat la acest nivel.
După consfătuirea de la Cheile
Grădiștei vom face o ședință și
cu observatorii din județ pentru

a le prezenta noutățile” spune
Constantin Por.

De remarcat că din
cadrul AJF Satu Mare îl mai
avem ca observator de arbitri la
liga a 2-a și a 3-a pe Ștefan Szi-
lagyi iar ca observator de joc pe
careianul Papp Ioan. Altfel, un
alt sătmărean, Marcel Savaniu, a
fost promovat în această vară în
corpul observatorilor de Liga a
2-a. Savaniu activează acum în
cadrul AJF Brașov.

FRF
Costi Por, observator de arbitri în Liga a 3-a

FLOrin Mureşan

Clasament Liga 2
1.Chindia Târgovişte 9
2.UTA Bătrâna Doamnă 7
3.FC Braşov 7
4.Juventus Bucureşti 6
5.CS Afumaţi 6
6.Sepsi Sfântu Gheorghe 6
7.Unirea Tărlungeni 6
8.Dacia Unirea Brăila 6
9.Olimpia Satu Mare 4
10.Dunărea Călăraşi 4
11.CS Baloteşti 4
12.CS Mioveni 4
13.Academica Clinceni 3
14.CSM Râmnicu Vâlcea 3
15.Luceafărul Oradea 3
16.ASU Poli Timişoara 1
17.Foresta Suceava 0
18.ACS Berceni 0
19.Metalul Reşiţa 0
20.Şoimii Pâncota 0
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Str. Păuleşti, nr. 11.
Rezervări la telefon:

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!

Brazilia, în premieră
campioană olimpică
la fotbal

brazilia este in sarbatoare
dupa ce nationala masculina de fot-
bal a cucerit in premiera, sambata
noapte, titlul olimpic dupa o finala
decisa la loviturile de la 11 metri in
fata Germaniei. la finalul celor 90
de minute tabela a aratat 1-1, astfel
ca s-a intrat in prelungiri, unde
brazilia a fost echipa mai pericu-
loasa si care a trecut mai aproape de
gol pe contraatac. s-a ajuns la loteria
loviturilor de departajare, brazilia
impunandu-se cu 5-4. brazilienii au
executat perfect, iar neymar a inchis
meciul cu o executie care il va plasa
in istoria fotbalului. Tot el marcase
golul braziliei in timpul regulamen-
tar, in prima repriza, dupa o lovitura
libera transformata magistral. max
meyer adusese egalarea pentru Ger-
mania in repriza a doua cu un sut
din interiorul careului la o faza dez-
voltata in partea dreapta. brazilia
mai disputase anterior trei finale
olimpice, toate pierdute, in 1984,
1988 si 2012. cu acest succes,
brazilienii si-au luat revansa in fata
Germaniei pentru umilinta traita
acum doi in semifinala de la cupa
mondiala (1-7).

Laurentiu Reghe-
campf îndeamnă la
rabdare  

antrenorul stelist lauren-
tiu Reghecampf a vorbit dupa
meciul cu dinamo despre cele petre-
cute pe terenul arenei nationale.
"normal ca sunt nemultumit cand
pierdem puncte. Trebuie sa mergem
mai departe. am primit din nou gol
din faza fixa, dar am revenit rapid.
ne-am creat ocazii, dar trebuie sa
avem mai multa rabdare cu astfel de
echipe care se apara tot timpul", a
spus Reghecampf. "stiam ca cei de la
dinamo se vor apara si ca vor juca pe
contraatac. am incercat sa-i aducem
pe Enache si momcilovic in centru,
si sa incercam sa recuperam mingea.
Trebuia sa ne bazam si pe jucatorii
care au venit. cred ca am reusit o se-
lectie foarte buna la echipa", a adau-
gat tehnicianul stelist. Reghecampf
a mai spus ca nu se va opune plecarii
niciunui jucator, chiar daca va fi
vorba de stanciu sau Popa, liderii din
lotul actual al stelei. steaua si di-
namo au incheiat la egalitate, scor 1-
1, dupa golurile marcate de Williams
de amorim respectiv Rotariu.

Olimpiadă perfectă pentru Simona Pop
8sătmăreanca a luat  aur olimpic și a fost portdrapelul României la festivitatea de
închidere

În plină vacanță, clădirea
liceului sportiv a prins viață sâmbătă
la prânz. clasa de fotbal și scrimă a
primei generații de elevii de la
”sportiv” a revenit după 20 de ani de
la absolvire, acasă! 

după reunirea din iunie a
clasei conduse de prof. Radu achim ,
o altă parte a primei generații de elevi
de la lPs a ținut să marcheze într-un
cadru festiv 20 de ani de la absolvire.

20 din cei 29 de elevi ai cla-
sei au venit după... 20 de ani la o oră
de dirigenție. la catedră foștii
absolvenți i-au avut pe directorul de
atunci de la lPs, prof. Gheorghe
cionca și pe doamna lor diriginte,
prof. Grad aurelia.

”le-am fost și director dar
ani buni și antrenor băieților din clasă.
Îmi aduc mereu cu drag aminte de
această primă promoție de la lPs.
niște elevi deosebiți ce acum sunt oa-
meni realizați la casele lor, semn că
sportul în primul rând formează car-

actere și apoi campioni” a spus prof.
Gheorghe cionca.

de remercat că acea
generație a dus lPs ul la fotbal în op-
timile campionatului național iar
dintre fete, Gabriela Popan a fost
campioană națională la floretă, cu
echipa, fiind colegă de generație cu
cristina stahl... Şi antrenată de regre-
tata Ecaterina stahl... iar bianca iancu
a fost campioană balcanică la spadă în
1994.

”le mulțumim profesorilor
noștri pentru tot ce au făcut în acei
ani de liceu pentru noi. ne bucurăm
că am reușit să ne strângem atât de
mulți la această festivitate. a fost mai
simplu pentru noi să organizăm fes-
tivitatea în august deoarece mulți
dintre noi suntem plecați în
străinătate și abia acum avem con-
cedii. sperăm să ne revedem sănătoși
ceva mai des și să nu mai așteptăm să
treacă 20 de ani” a spus barbul
arșinel, unul dintre elevii generației

1996 de la lPs.
iată catalogul generației

1996 de la lPs: ardelean liviu, bar-
bul arșinel, barbu Răzvan, botoș
adrian, bura Radu, cioltea Florin,
ciorba Romeo, cristea adrian, dan
Ramona, david Robert, duckovics
angela, Gavrău Vasile, Gătina sebas-

tian, iancu bianca, iancovici
melinda, Kadar Robert, lup sorin,
marian sorin, makas andreea,
maxim Gheorghe, neag Traian,
Popan Gabriela, Popescu George,
Princz norbert, sabău adrian,
sălandean Gabriel, săpunar ciprian,
ulici marius, Vida Remus.

REVEdERE dE suFlET la lPs saTu maRE
După 20 de ani, din nou împreună...

Ceremonia de închidere a
Jocurilor olimpice de la
rio a avut loc noaptea

trecută  și va fi transmisă în reluare
azi de la 21.10 la TVr1. Jocurile
olimpice  s-au încheiat cu o petre-
cere de neuitat pe Maracana, cer-
emonia de final fiind una inspirată
de carnavalul brazilian: cu dans,
muzică, ritmuri nebune şi cu un
spectacol tribut pentru doi mari
artişti brazilieni: actriţa,
dansatoarea şi interpreta Carmen
Miranda (1909-1955) şi arhitectul
peisagist roberto Burle Marx
(1909-1994), care şi-a pus am-
prenta pe celebrul Flamengo Park
din rio de Janeiro şi designer al
promenadei mozaic de lângă Plaja
Copacabana.

Trei dintre componentele
echipei de spadă feminin a
României, campioană olimpică în
proba pe echipe, nu au participat la
festivitatea de deschidere. ana
maria Popescu, simona Gherman și
simona Pop au concurat a doua zi în
proba individuală, dar au fost
noaptea trecută  pe maracana. iar
sătmăreanca noastră,  spadasina si-
mona Pop  a fost  portdrapelul
României la festivitatea de
închidere.

starul pop internaţional
Kygo a fost  unul dintre performerii
din cadrul ceremoniei de închidere
a Jocurilor Olimpice. Producător,
compozitor şi dJ, muzicianul
norvegian de numai 24 de ani a in-
terpretat pe scena de pe stadionul
maracana hitul lui carry me,
împreună cu Julia michaels, în seara
în care a căzut cortina peste cel mai

mare eveniment sportiv al planetei.
Kygo a devenit faimos în întreaga
lume cu remixul piesei „i see Fire”, a
lui Ed sheeran. de la 16 ani produce
muzică şi studiază muzica la univer-
sitate, iar în 2014, cariera lui a explo-
dat. după succesul internaţional al
single-ului „Firestone”, avicii şi
chris martin de la coldplay i-au
cerut să producă remixul oficial pen-

tru melodia „midnight”.
așadar, Rămas bun Rio și

așteptăm ediția din 2020 de la
TOKYO. sperăm cu mai mult de
patru medalii pentru delegația
României...

altfel simona Pop care a
fost declarată cetățean de onoare al
municipiului satu mare se va în-
toarce în țară pe 24 august.

csm satu mare a câștigat
turneul amical de la baia mare . Ele-
vii lui Varady s-au impus în cele trei
partide disputate în fața echipelor
csm Oradea, u cluj-napoca și
minaur baia mare, și arată că sunt
pe drumul cel bun cu mai puțin de
zece zile rămase până la primul meci
oficial din liga națională. csm
satu mare a trecut în primul meci

de csm Oradea, 26-25 apoi
sâmbătă a învins clar pe u cluj
napoca cu 37-25. În finala de
duminică sătmărenii au câștigat
27–25 (12–10) cu minaur. de re-
marcat că și băimărenii erau cu
punctaj maxim după două etape ju-
cate...

Pentru csm  au punctat
suciu- 6, dinescu- 5, bejinariu 4,

lazici -3, munea 3, Oláh 3, crăciun
3, morar 1.

Handbaliștii de la csm
vor mai juca un meci școală sâmbătă
la Fehergyarmat, iar apoi pe 31 au-
gust de la ora 17.00 e programat
primul meci din liga națională, la
dinamo bucurești.

”a fost un turneu bun pe
care ne-am propus să-l câștigăm

încă de la început. cu minaur am
vrut să ne luăm și o revanșă pentru
înfrângerea de acasă și cred că în fi-
nala de duminică nu s-a pus prob-
lema învingătoarei. i-am condus
mereu și la șase goluri... așteptăm
cu nerăbdare meciurile oficiale și
sper ca la primul meci de acasă, cu
Focșani, sala să fie plină”, ne-a spus
antrenorul iuliu Varady. altfel, la
csm satu mare e așteptat să vină și
interul ioan claudiu stan. acesta
pare că s-a înțeles cu oficialii
grupării sătmărene și ar putea
semna în aceste zile contractul de
joc.

Handbal masculin
Semne bune pentru CSM
8Elevii lui Varady au câștigat turneul de la baia mare

Florin Mureşan



OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam soferi cu experienta
categiria B si C-E, pentru trans-
port marfa, Carei. 0786173358.
l Caut menajera 3 zile pe sap-
tamana. 0748.108.881
l Caut asistenta medicala pen-
sionara si cu activitate de menaj.
0774.678.854
l Angajez ambalator-manipu-
lant la Satu Mare. 0723.610.195
l Caut maseur/maseuza, co-
afeza, cosmeticiana.
0744.564.151
l Angajam desenatori tehnici.
Cerinte: Cunostinte Autocad si
Office. Telefon 0747848139

CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de munca ca si zi-
liera ,experienta de ospatar
,0743804427.
l Injectii (I.V., I.M.), perfuzii
la domiciliu (SM malul drept al
Somesului). Tel.0755.841.911
l Ingrijesc copil, fac curatenie
in blocuri, case, farmacii etc. Te-
lefon 0755.620.543

l Amenajari exterioare, gradi-
narit. 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 Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse cu auto 3.5 tone. Te-
lefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Te-
lefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ief-
tin. 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,
pământ pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobi-
lier, orice, la cererea clientului.
Seriozitate şi punctualitate ma-

ximă. 0749-656172, 0734-
625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale porum-
bei 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,
botezuri, majorate la pret corect.
Bonusuri masina de facut bule de
sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, lap-
topuri, instalare Windows XP,
7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office
etc. La nevoie-deplasare la domi-
ciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS,
telefoane, tablete cu hărţile 2014,
full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină
mică, camion. Telefon 0740-
774201.
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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

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:

MAnIPuLAnT MArFA, 
economist, Agent Achizitii

Operator introducere si validare date. gestionar recep-
tie calitativa, Tehnician in industria lemnului, DeS-
enATOr TeHnIC, Analist IT, Operator masina

laser, pulvelizator pelicula lac, facturist,  confectionere, su-
dori, lacatusi, tamplari, tapiteri, stivuitoristi si muncitori ne-

calificati, secretară.

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

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

Auchan Satu Mare 
AngAjeAzA BruTAr 

SI MACeLAr
in conditii avantajoase 

(obligatoriu diploma de calificare profesionala). 

Oferim Salariu motivant, tichete de masa, dar si
pachet atractiv de alte beneficii. 

Pentru detalii suplimentare ne puteti contacta la unul dintre
numerele de telefon:
-0752.220.296
-0750.226.100
-0361.803.100

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

Vând apartament 2 camere, Lucian Blaga, Carpaţi II, nefinisat,
gresie, perchet, mircocentrală, balcon închis, etaj 6 din 8, cu lift.
26.000 euro. Tel. 0746.040175.

Transport marfă 5 tone şi mu-
tări. Telefon 0746-140664.

SC Periniţa Club Cafe, angajează barman.
Relaţii la telefon 0751118861. Rog şi ofer seriozitate

Ofer servicii pentru manichiură cu gel, manichiură clasică. Tel. 0757471251

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI DE
SECURITATE, AGENTI DE
INTERVENTIE SI DISPE-
CERI. TEL 0261 726 040 ;
0749194107 

Firmă de Confecţii-tricotaje
dorim să ne mărim echipa !
Căutăm pentru angajare :-
confecţioneri cu experienţă pe
maşinile de kett,singer,triplok;-
tricotori cu experienţă.Oferim :-
salar atractiv,transport gratuit pe
raza orasului  SM .Informaţii la
telefon : 0744626183  

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

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



Gazeta de Nord-Vest Mica publicitate13/ Luni, 22 august 2016

l Filmez, fotografiez: nunţi,
botezuri la preţ corect. Bonus:
mașină de făcut bule de săpun,
fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică. Te-
lefon 0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, insta-
lare Windows, devirusare. Tele-
fon 0743-365114.
l Repar mașini de spălat la do-
miciliul clientului. Ofer garanţie.
Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, repa-
rat. Telefon: 0740-458421.
l Executăm și reparăm cazane
de făcut pălincă la comanda
clientului, de orice dimensiuni de
la 1,5 litri până la 1000 litri chiar
și la domiciliul clientului. Tele-
fon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet laminat
cu mașină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Filmări, fotografii, albume
foto  personalizate pentru nunţi,
botezuri și 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
electrice și electrocasnice. Tele-
fon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, ba-
lustrade, copertine din fier și din
inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare
la domiciliul clientului. 0742-
993505.
l Executăm toată gama de lu-
crări în instalaţii sanitare și gaze
naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări și service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Au-
torizaţii ISCIR + ARGN.
Telefon 0757-327765, 0721-
290955, 0770-914478.
l Pentru a imortaliza momen-
tele importante din viaţa dum-
neavoastră, vă oferim filmări și
fotografii pentru nunţi, botezuri
și alte evenimente, cu aparatură
profesională. Avem experienţă în
domeniu, la cele mai mici preţuri.
Telefon: 0744-804981. 

TERENURI

l Vand loc de casa la Livada
10 ari cu front de 16m,gara mica
Tel:0746.957.525  
l De vanzare 25 ari teren intre
Somes si dig, jumatete cu pomi
fructiferi mari, restul pentru gra-
dinarit. Telefon 0771.223.795
l Vand teren 26 ari Satu Mare,
str.Curtuius. Tel 0744.511.030
l Schimb teren agrico cu gar-
soniera. 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, Po-
ligonului 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

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada
arinului. 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 garso-
niera confort sporit, casuta alca-
tuita 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. Te-
lefon 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 par-
ter,Carpaţi 2, utilat.Preţ negocia-
bil, 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
jumătate zona Strandului 65.000
euro. Tel. 0742.763.592
l Vând apartament 3 camere
situat pe Drumul Careiului nr.
34 și garsonieră. Telefon: 0740-
477865 și 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,Lalelei et.6(din 8) partial
mobilat,termopane,centrala pro-
prie,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 Va-
riante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 ca-
mere în Micro 17. Informaţii la
telefon: 0751149372

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa partial demolat
cu front de 9m in total 5 ari
teren pe Gabriel Georgescu nr
52 cu gaz,canalizare+apa si
curent.Tel:0746.957.525 
l Casa de vanzare cu doua
apartamanete, noi renovate, in
centrul orasului. Pe poate
cumpara numai un aparta-
ment. Tel.0755.431345
l Vand casa in rosu+casa de
locuit cu gradina mare, in
Vetis, tel.0770.259.933
l Vand casa cu gradina cu
pret de 20-25%, pozitie fru-
moasa. Tel 0261.871.558 
l Vand casa in Lazuri. Tele-
fon 0745842620
l Vand casa in curte co-
muna 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

Vând apartament 2 camere 54
mp + 2 balcoane, etaj 4, pe dru-
mul Careiului 154/A, preţ ne-
gociabil - 16.000 euro. Telefon.
0754-504755.

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

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

0747.614196.

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

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre so-
cietatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter(SC Ergolemn SA), panouri sandwich, suprafata
395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite , sopron ,
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 administra-
tive ” situata in Satu Mare, strada Lucian
Blaga, nr.89-91, jud. Satu Mare, 283.500 Euro
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate in locali-
tatea 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, compus
din spatiu comercial + spatiu administrativ, spatii de depoz-
itare, teren intravilan, la 399.575 Lei 

BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS POT
FI INCHIRIATE!!!

Terenuri 
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal, str.
Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la
suma de 38.895 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligonului,
utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 33.410 euro
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea
Tureni, utilitati apa,  current, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic AQUILA, judetul
Cluj la pretul de 184.950 euro 
Teren intravilan in suprafata de 11.155 mp in localitatea Satu
Mare, pe Drumul Careiului in imediata apropiere de Com-
plex 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 Martinesti,
zona Drumul National DN-19F, f.n., comuna Odoreu,
judeţul Satu Mare la 77.000 EURO. 
Teren, 4.136 mp situat în intravilanul localităţii Viile Satu
Mare, f.n., pe Dealul Oglinzilor, judeţul
Satu Mare la 11.717 lei.

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

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

SC B&G ITALCONSTRUZIONI
- excavator ( draglina ),      80.420,00 lei;
- statie sortare 491.458,00 lei;
- statie betoane 558.475,00 lei;
- autobasculanta, marca Iveco 22.339,00 lei;
- autobasculanta, marca Iveco  67.017,00 lei;
- sistem de cantarire                     6.224,00 lei;
- mobilier sediu 6.143,00 lei

SC ECOSOIL SOE SRL
Bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC CORALIS CONSTRUCT SRL
Buldoexcavator JGB 3CXT defect 15.574 lei

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 1.000
peugeot 8.923
autospeciala cisterna 20.000
dacia 1305 1.000
pompa rk 2.267.72
combina frigorifica 924.29
casa de marcat 572.5
casa de marcat 480
sistem de supraveghere 811.29
sistem de supraveghere 770.97
mobilier 1.500
sistem gestiune 5.425.98
sistem gestiune 6.367.57

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 8.535,7 Lei
Dacia SM 42 CBA (frig) 2.012,9 Lei
Dacia SM 04 MFL (frig) 4.817,3 Lei
Citroen Jumper (frig) 7.012,3 Lei

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole
Vaci Holstein 32 Buc

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

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 fiecare
vineri, SC ERGOLEMN S.A 08:00, SC FOX COM SRL
08:30, SC WILOCOM SRL 09:00, SC. LOCATERM 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  AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC TECHNO-
TRADE SRL 13:00 pm, SC BLU BELL SRL ora 13:30, SC
ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC HORIZONT
SRL ora 14:30, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00, 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator ju-
diciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunurile deb-
itoarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri ora 11:00 lista
bunurilor mobile si imobile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.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 telefon
0744601144, 0361 809 462; sau email office@euro-insolv.ro
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator ju-
diciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunurile deb-
itoarei: 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, fabrica 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 administratorului judiciar, strada C. Brancov-
eanu nr. 3/A, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA

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

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 deosebit
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 eval-
uarea patrimoniului debitoarei, ce consta in bunuri mobile si
imobile. Pentru detalii referitoare la bunurile care trebuiesc
evaluate, sau orice alte detalii ne puteti 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

Vind apartment 4 camere deco-
mandate 2 bai bucatarie Italiana
zona Soarelui etaj 2/7 bloc izo-
lat termic Folosibil ca locuinta
,firma ,cab medical Informatii
telefon 0723185381,
0726210996

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

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

Vând pastrăvărie Km 9 Negreşti Oaş, sau schimb cu apartament în Satu
Mare. Tel. 0745526167

Vând teren intravilan 75 ari, cu hală 1000 m/2, toate utilităţile pe strada
Depozitelor. tel 0745526167.

Angajez telefonistă. tel 0745526167.

Angajez şoferi pentru taxi, permis ccat.B vechime minim 2 ani. Tel.
0745526167

Vând 30 de ari de teren cu loc de
casă şi front deschis pe Calea
Odoreului. Preţ negociabil.
0766-324219.

Casa de vanzare in Com-
plex Turistic Borsa,si-
tuata langa DN 18, la
cinci minute de pârtia de
schi,intabulata pe per-
soana fizica. Locatia este
dispusa pe 4 nivele,inclu-
zând 10 camere, 6 bai, li-
ving, o terasa
exterioară,plus un spatiu
de 150 m.+ o anexa cu
ciuperca deasupra din
lemn. Mai multe detali la
tel.0744 298 393 



IMOBILIARE CAREI

l Vand 20 ari vie cu casa din
lemn Piscolt, MZ 250, Trabant
in stare de functionare.
0742909163. 
l Cumpar apartament 3
camere, etajul I-II. 0751209868.
l Vind spatiu comercial Carei,
1 Decembrie 1918, 42, TABU
ABC, 60 mp (3x30 p+m).
0744632597
l Vand apartament cu doua
camere, Carei, C.A.Romane.
Telefon: 0747346164
l Vand urgent 72 ari, semicen-
tra, Carei toate utilitatile, parce-
labil. 0770.493.225
l Vand apartament 2 camere,
etajul IV, luxos. Telefon:
0745263453

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand teren agricol. Telefon
0721.022.662
l Vand casa, pozitie frumoasa,
pe baza unui motiv o vand cu
70% reducere. Informatii la tele-
fon 0261.871.558
l Vand casa in Micula, 2 ca-
mere, bucatarie, hol cu anexe si
gradina. Tel 0745.323.219
l Vand casa in localitatea
Pomi. Telefon 0756.698.714
l Vind casa Comuna Camin
174. 0361884847
l Vînd casă cu teren la Pomi
20 ari,30.000 euro negociabil.
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 Vand scuter Aprilia Factory
din 2009,motor de 80cc.inma-
triculat pe primarie ,pret 350
euro

l Vind camionete IVECO si
Ford neinmatriculate, 7 locuri,
platforme fixe, roti duble, 3500
kg. 0744897711
l Vand Dacia program rabla.
Telefon: 0761806355.
l Vand Vw Polo 1.4 benzina
cu 2 usi din 1997 imatriculat in
stare foarte buna.Informatii Tel:
0758.961.441 

PIESE DE MAŞINI

l Vand piese pentru Dacia,
dezmembrez Dacia, electromo-
tor, alternator, capota, bara, etc.
Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand fan, cazan de fiert pa-
linca 90 l, 2 capre bune de lapte,
canapele folosite dar in stare
buna. Pret convenabil.
tel.0740.149.755
l Vand corpuri de mobila :raf-
turi,biblioteca,dulapuri  pret
foarte bun.0742.987.140
l Vand carbune, transport la
domiciliu. 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  

VÂNZĂRI ANIMALE

l Vind pui de carne, Tiream.
Telefon: 0744314043
l Vind purcei 60 lei/kg, Moft-
inu Mare. 0732437887
l Vand 7 capre cu iezi.
0763.038.752
l Vand porci vietnamezi pen-
tru sacrificat, crescuti bio.
Tel.0740057073

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vand semanatoare de grau si
de porumb. Telefon
0786.602.150
l Vind tractor U650, stare
foarte buna, ieftin. 0740167219,
0740897141
l Vand mori actionare trac-
tor/electri, desfacatori porumb
actionare tractor/electric,
amestecator furaje.Utilajele sunt

noi;Tel:0723.506.508  
l Vand tractoare Fiat, Case,
International, coase, discuri, agri-
cole noi, prese balotat, semana-
tori, anvelope tractor, cabine
tractor. Tel: 0740.590.459  
l Vand discuri noi din import,
tractoare International, Fiat,
Case, putere 50 CP-125 CP,
coase, semanatori, preturi accept-
abile. Tel. 0756.949.699 

ÎNCHIRIERI

l Autoturisme 0743450946
l Dau în chirie apartament cu
două camere.Tel:0745.469.692  
l Închiriem spaţiu pentru De-
pozit, suprafaţă utilă 450 mp.
plus Beci, Atelier auto -  trei boxe
utilat și spaţiu comerical de 350
mp., în Negrești Oaș
0744.868.621
l Inchiriez ap.1 camera, soare-
lui, nemobilat, etaj 2, 400 de lei.
Tel.0723.506.508
l Dau chirie, Cabinet Stoma-
tologic, in Negresti
Oas.0745.836.214

CUMPĂRĂRI

l Cumpar autoturisme pentru
programul Rabla. Telefon
0726.222.209
l Cumpar seminte negre, floa-
rea soarelui pentru ambalat, pre-
tul pe loc. Tel. 0745.217.725 ;
0261-831414
l Cumpăr mașini pentru pro-
gramul rabla, asigur radierea ma-
șinii, rog seriozitate. Tel.
0740968675
l Cumpăr mobilă lucioasă cu
flori sau ornamente Tel.:
0757.785.039  
l Cumpăr fier vechi, transport
gratuit. Telefon: 0744-107564,
0770-459489.
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Mobila second hand (coltare,
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  

Vând spatiu comercial ultracen-
tral, 23 mp, zona Casa Albă, str.
Păstrăvului, compus din 1 ca-
meră si baie, supermodern, ideal
pentru cabinete, cosmetică, asi-
gurări, etc. Posibilităti intrare
curte si cu auto - poartă cu tele-
comandă. Telefon 0746903387

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 – 299.990,25 lei
- Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 24.000 euro 

apartamente:
- Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 24.300 euro 

Terenuri:
- Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 31.144 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, având suprafața de 2.754 mp și
front stradal cca. 14,5 ml, situat în loc. Vetiș, str.
Principală. F.N., jud. Satu Mare, înscris în CF
100226 Vetis, având nr. cadastral 2637 + Teren
intravilan, având suprafața de 2.246 mp și front la
stradă cca 3.5 ml ( drum acces ), fiind amplasat
adiacent și în spatele terenului înscris în cartea
funciară nr. 100226. Drepturile de proprietate
sunt înscrise în CF nr. 100227 Vetis, având nr.
cadastral 2638 – 42.500 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 administra-
tiva, productiva si depozitare P+E, SU 144mp +
teren extravilan 21.500 mp, alaturi de utilaje agri-
cole 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 productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
214.795 euro
- Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator-  57.009 euro
- Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situ-
ate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
58.055 euro 
- Constructie cu destinatie productiv-administra-
tiva, avand suprafata construita de 274,27 mp +
teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situate
in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu Mare
- 45.010 euro 
- Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
21.140 euro
- Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 36.750
euro
- Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
- Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 41.930 euro
- Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
9.377 euro
- Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud.
Satu Mare – 8.983 euro

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

auto:
- Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900

kg, putere motor 338kw, an fabricatie 1998, mo-
torina, rulaj estimate 1.200.000 km – 7.400 euro
+ TVA
- Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 2.200 euro + TVA
- Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995
– 2.595 euro + TVA
- Dacia Logan, Break, an fabricatie 2007 – 5.261
lei + TVA
- Renault Twingo, an fabricatie 1998 – 1.330 lei
+ TVA
Diverse:
- Sistem transport cu cupa Kubat ( nou ) - 33.089
euro + TVA, negociabil
- 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 - 503 euro + TVA
- Discuri DVD video – 2.342 bucati - 782 euro +
TVA
- Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 7.633 euro + TVA
- Bunuri mobile ( mobilier, imprimante ) propri-
etatea Shift SRL – 455 euro + TVA
- Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
- Bunuri mobile ( auto, utilaje tamplarie PVC )-
proprietatea Termotib SRL
- Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kinetoter-
apie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL
- Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto )
proprietatea Panatherm SRL
- Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
- Bunuri mobile ( auto, calculator, tv + support,
mobilier ) proprietatea Spaac Manera
- Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )pro-
prietatea Omnia Carei SRL
- Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
- Bunuri mobile ( autoutilitara + remorca ) pro-
prietatea Remat Nord Vest SRL
- Bunuri mobile( utilaje constructii ) proprietatea
Karen & Con SRL
- Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
- Bunuri mobile  ( monodistilator, cantar cu plat-
forma, flamfotometru ) 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 ) propri-
etatea Griga SRL
- Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte
de inventar ) proprietatea Ariana Iacob SRL
- Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
- Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
- Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
- Bunuri mobile ( autoutilitara, marca MAN )
proprietatea S&B Consultanta SRL
- Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente )proprietatea Vindex Romania SRL
- Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
- Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
- Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse )
proprietatea Carpinter SRL
- Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat, com-
bina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo Trad-
ing Ltd
- Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta,
scanner ) proprietatea Global Job Experience SRL
- Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj,
stoc de marfa format din panouri sectionale pen-
tru usi de gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
- Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
- Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D
- Generator current2/06.12.2000 - 57 euro + tva
- Centralatel. Alcatel 4200/M/06.12.2000 – 636
euro + tva
- GeneratorPFAGT 1201 RETI – 68 euro + tva

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

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

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

Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere
spaţii la etajul clă-
dirii din str. DE-

CEBAL, nr. 2,
Satu Mare, pentru
activitate de biro-

tică.

Informaţii la: 
0261-712670.

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

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.

Firma de construcţii din Sibiu, angajăm persoane serioase
calificate şi necalificate în construcţii civile (structură şi fin-
isaje). Oferim şi cazare! Informaţii la tel.: 0746087038 sau
0746087037.

Căutăm pentru firmă din Germania:
LăCăTuş MoNTaTor

- cunoştinţe în mecanică, hidraulică, sudură,
- cunoştinţe limba română, limba maghiară
Cererile cu poză se vor trimite în scris la: KON-
VERMA Abbruchgerate  Industriestr. 20, D-
88433 Schemmerhofen, e-mail:
info@konverma.de. Tel. +4915172677157.

Casa de vanzare in Complex
Turistic Borsa,situata langa DN
18,la cinci minute de pârtia de
schi,intabulata pe persoana fizica.
Locatia este dispusa pe 4
nivele,incluzând 10 camere,6 bai
,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
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07:00 – Film documentar: „Femei
cu idealuri” ep. 82
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program educativ: „Să vor-
bim în Engleză”, ep. 36
09:30 – Program pentru copii:
„Carlos Omida” ep. 17
10:30 – Teleshopping
11:00 – Incursiune în cotidian (re-
luare)
12:00 – NVdem la TV! (reluare)
13:00 – Puterea Exemplului (relu-
are)
14:00 – Glasul Bisericii (reluare)
15:00 – Teleshopping
16:00 – Film documentar: „Îm-
preună în România”
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului (direct)

19:10 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – Săptămâna Sportivă 
21:30 – SPORT
23:00 – Ştiri NV TV
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – NVdem la TV! (reluare)
01:00 – Film documentar: „Femei
cu idealuri” ep. 82
01:30 – Film serial: „Teatrul de pe
strada 7”, ep. 28
02:00 – La izvor de cânt şi dor (re-
luare)
03:00 – Săptămâna Sportivă (relu-
are)
04:00 – Calea, Adevărul şi Viaţa
(reluare)
05:00 – Viaţa la ţară (reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal mati-
nal 07:50 Jocurile
Olimpice Rio 2016
08:00 Telejurnal
matinal 08:45 Jocurile

Olimpice Rio 2016 09:00 Toate
pânzele sus! 10:00 Superconsuma-
torul 10:50 Jocurile Olimpice Rio
2016 11:00 Viața cu Derek 12:00
Teleshopping 12:30 Descălecaţi în
Carpaţi 13:00 Germana…la 1
14:00 Telejurnal 15:00 Teleshop-
ping 15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Garantat 100% 17:55 Gări
de poveste 18:55 Exclusiv în
România 19:45 Sport 20:00 Tele-
jurnal 20:50 Jocurile Olimpice
Rio 2016 21:00 Meteo 21:10
Războiul lui Stalin cu URSS-ul:
1924-1953 22:15 Mad Men 00:50
Jocurile Olimpice Rio 2016 01:00
Mad Men (R) 01:55 Telejurnal
02:45 Gări de poveste

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

Tv 14:00 Vorbeşte lumea 15:00
Lecţii de viaţă 16:00 Ce spun
românii 17:00 Ştirile Pro Tv
18:00 La Maruţă 19:00 Ştirile
Pro Tv 20:30 Las fierbinţi 22:45
Pasărea Phoenix(12) (sua, 2004,
acţiune)  01:00 Las fierbinţi (R) 

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshop-
ping 11:15

Mireasă pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă pen-
tru fiul meu 16:00 Observator
17:00 Acces direct 19:00 Ob-
servator  20:00 Observator spe-
cial 20:30 Poftiţi pe la noi! -
Poftiţi de vă iubiţi 23:30 Un
show păcătos 01:00 Tentaculele
Bermudelor 02:30 Observator
special (R) 03:00 Acces direct 

07:15 Saltimbancii
(R) 09:30
Teleshopping 10:00
Mama mea gătește
mai bine (R) 11:00

Teleshopping 11:30 Focus Maga-
zin (R) 12:10 Cireaşa de pe tort
13:30 Teleshopping 14:00 Focus
14 14:30 Teleshopping 15:00
Mondenii 16:00 Cronica netului
16:30 Focus 17:00 Camera de râs
18:00 Focus 19:30 Mama mea
gătește mai bine 20:30 Apel de
urgenţă 21:30 Cred în mine 22:30
Trăsniți din NATO 23:15 Focus
din inima României 23:45 Focus
Magazin 00:30 Mama mea gătește
mai bine (R) 01:30 Apel de
urgenţă (R) 02:30 Killer Karaoke
(R)

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

Cu capul în nori 12:30 Știrile
Kanal D 13:30 Te vreau lângă
mine 16:00 Teleshopping 16:45
Teo Show 18:45 Știrea zilei 19:00
Știrile Kanal D 20:00 Furtuna pe
Bosfor 23:00 WOWBiz 00:30
Știrile Kanal D (R) 01:45 Furtuna
pe Bosfor (R)

08:00 Vise de
smarald (R)
09:15 Regina in-
imilor (R) 11:30

Hasta el fin del mundo (R) 14:00
Clona 15:00 Soț de închiriat 16:00
Spune-mi că ești a mea 17:00 In
asteptarea dragostei  18:00
Trandafirul negru 20:00 Hasta el
fin del mundo 22:00 Puterea des-
tinului 23:00 Regina 00:30 Clona
(R) 01:30 Trandafirul negru (R)
03:15 Regina (R)

07:40 Un etaj mai
jos 09:15 Pe pla-
tourile de filmare
09:45 Dl Turner

12:15 Whiplash 14:00 Max 15:50

Anturaj 17:35 Pe platourile de fil-
mare 18:05 Dezastrul din San An-
dreas 20:00 În acea noapte 21:00
Jucătorii 21:30 Vice Principals
22:00 Fantastic 4 23:40
Domnișoara Meadows 01:10 Au-
tobuzul 657  02:45 Totul până la
bani 04:25 Poltergeist

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

Sport.ro 10:10 Ora exactă în sport
12:00 Ştiri Sport.ro 12:10 Ora
exactă în sport 13:00 SuperCupa
României 2016: Astra - CFR Cluj
15:00 Ştiri Sport.ro 16:00 Ora
exactă în sport 17:00 Regii KO-
ului 18:00 Ştiri Sport.ro 18:30 Ora
exactă în sport 19:00 Fotbal UEFA
Champions League 21:00 Ştiri
Sport.ro 22:00 Dă-i bătaie! Local
Kombat 00:00 Ştiri Sport.ro 00:30
Regii KO-ului 01:30 Dă-i bătaie!
Local Kombat

07:00 Ciclism
08:00 Fotbal 09:30
Raliraid 09:45 Ci-
clism 10:45 Raliuri
11:15 Sărituri cu

schiurile 12:00 Ciclism 12:45 Fot-
bal 15:00 Ciclism 15:15 Ciclism
18:45 Ciclism 19:15 Ciclism
19:30 Omnisport 19:55 Ştiri
20:05 Omnisport 20:15 Omnis-
port 21:00 Fotbal 22:00 Fotbal
22:30 Ciclism 23:30 Omnisport
23:40 Ştiri 23:50 Omnisport
23:55 Călărie 01:00 Raliraid 01:15
Ciclism 02:15 Ciclism 02:30 Fot-
bal

08:50 Numai de bine
(R) 09:00 Previziuni
12:00 Obiectiv 14:00
Esențial 16:00 100 de
minute 18:00 La Or-

dinea Zilei  20:00 Subiectiv 21:00
Sinteza zilei 23:15 În gura presei
00:00 Ştiri 01:00 Sinteza zilei (R)
03:30 La Ordinea Zilei (R) 04:00
În gura presei (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 De-
schide lumea 20:00 Prime Time
News 21:00 Jocuri de Putere
00:00 Realitatea de la fix 00:30
Deschide lumea 02:00 Realitatea
de la fix 03:00 Newsroom

07:40 Vânătorii de
licitaţii - În
creștere 08:10
Războiul de-

pozitelor - Canada - Ciudăței și
grecotei 08:35 Executorul -
Înghesuială mare 09:05 Cum se
fabrică ? - Detectoare de metal
09:30 Cum se fabrică diverse lu-
cruri? 10:00 Trenuri în Alaska -
Pericole în munți 11:00 Es-
crocherii adevărate 11:30 Cum se
fabrică ? - Automobile de vis:
Lucra LC470 12:00 Căutătorii
de aur din Marea Bering –
Căutarea 13:00 Erori tehnolog-
ice remediate 14:00 Tehnologie
extremă - Tunelul dificil 15:00
Inginerii imposibile - Un zgârie-
nori de sticlă 16:00 Vânătorii de
licitaţii - În creștere 16:30
Războiul depozitelor - Canada -
Ciudăței și grecotei 17:00 Execu-
torul - Înghesuială mare 17:30
Bagaje la licitaţie - Carolina de
Nord 18:00 Escrocherii
adevărate 18:30 Cum se fabrică ?
- Automobile de vis: Lucra
LC470 19:00 Cum se fabrică di-
verse lucruri? 19:30 Cum se
fabrică ? 20:00 Indigenii din
Alaska 21:00 Camioane în Aus-
tralia 22:00 Teste de bărbăție
23:00 Coliziuni șocante - Ca
prin urechile acului 23:30 Secun-
dele dinaintea dezastrului 00:00
Căutătorii de aur din Marea
Bering - Războiul pentru terito-
riu 01:00 Alaska - Ultima
frontieră: Un nou început 01:50
Indigenii din Alaska 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Este posibil să treceţi

printr-o perioadă mai dificilă pe plan
sentimental. Din fericire, aveţi o mare
capacitate de comunicare, graţie că-
reia reuşiţi să puneţi lucrurile la punct. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Vă sfătuim să amânaţi în-
tâlnirile de afaceri, pentru că sunteţi
prea tulburat. Exprimaţi-vă cât mai
clar, ca să nu fiţi înţeles greşit! 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Traversaţi o perioadă favo-
rabilă, în care se pare că vă reuşeşte
orice. Totuşi, vă sfătuim să vorbiţi clar,
pentru a nu lăsa loc de neînţelegeri. 
RAC (22.06 - 22.07)

S-ar putea să vă enervaţi pe
un partener de afaceri sau pe şeful di-
rect. Vă sfătuim să vă păstraţi calmul. 
LEU (23.07 - 22.08)

Nu este momentul să înce-
peţi activităţi noi, pentru că riscaţi să
nu le puteţi duce la capăt. Limitaţi-vă
la strictul necesar! 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

S-ar putea să fiţi indispus
din cauza unor probleme financiare
şi sentimentale. Vă recomandăm să
acordaţi mai multă atenţie relaţiilor
sociale şi căminului. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Reuşiţi să rezolvaţi proble-
mele sentimentale. Cu puţină tan-
dreţe, puteţi pune capăt multor
tensiuni. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Vă recomandăm să nu
exageraţi importanţa problemelor
sociale. Nu vă certaţi cu colegii de
serviciu! 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Nu vă ambiţionaţi să re-
zolvaţi singur problemele casei! S-ar
putea să întâmpinaţi dificultăţi se-
rioase, aşa că e mai bine să acceptaţi
ajutorul familiei. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

S-ar putea să începeţi ziua
cu un sentiment de profundă nemul-
ţumire, pentru că nu reuşiţi să plecaţi
într-o călătorie de afaceri. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

O femeie din anturaj vă
poate ajuta să vă clarificaţi sentimen-
tele contradictorii care nu vă dau
pace. Păstraţi-vă optimismul, pe-
rioada dificilă este trecătoare! 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Aveţi tendinţa de a exa-
gera, atât în privinţa relaţiilor senti-
mentale, cât şi în ceea ce priveşte
afacerile. Ar fi bine să vă temperaţi,
pentru că riscaţi să vă îndepărtaţi
prietenii.

HOROSCOP

Ora 20.30 -  Las fierbinţi

Nr.956 / 10.08.2016

INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul
în Satu Mare, str.Maramureș nr.15, înregis-
trat la UNPIR sub nr. RFO II – 3778, CIF
31609950, (fost C.I.I. LUCIAN DIMU-
LESCU) în calitate de lichidator judiciar,
anunță scoaterea la licitație a următoarelor
bunuri ale debitorilor de mai jos. Licitațiile
se vor ține la biroul INSOLVADMIN RO
IPURL din Satu Mare, P-ța Libertății
nr.20, cam.206 :
1)SC TERMO FENSTER SRL, CUI
16633610

a)Autoutilitară Dacia Drop Side 1.9 D, an
fabr.2004 – 4100 lei
b)Compresor Fiac Apollo 1000 – 800 lei 
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri,
la ora 9.
Garanția de participare la licitație – 10%
din valoarea de pornire.
2)SC ART ING CONSTRUCTION
SRL, CUI 27179570
a)Laptop Asus Intel – 478,30 lei
b)Motocoasă Stihl 615 HGx160E –
1259,51 lei
c)Mobilier birou – 6898,10 lei
d)Baghete triunghulare (semnalizatoare

rutiere) – 286,97 lei
e)Telefon Nokia Lumia 925 Black (ecran
spart) – 286,97 lei
f )Topor – 21,25 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri,
la ora 10.
Garanția de participare la licitație – 10%
din valoarea de pornire
3) SC TERMO VIT SRL, CUI
22205511
Aparat de sudură PVC cu 2 capete – marca
Urban, Model AKS 4211/DK – preț de
pornire la licitație – 4783,86 lei.
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri,

la ora 11.
Garanția de participare la licitație – 10%
din valoarea de pornire. 
4)SC DORHER INVEST SRL, CUI
28333463
a) Autoturism SEAT Inca, nr.înmatriculare
SM-09-DHR, an fabr.1999 – 1699,75 lei
b) Autoutilitară Ford Transit, nr.înmatri-
culare SM-08-DHR, an fabr.1994 –
4.134,16 lei
c) Compactor Bitelli – defect – 4927,33
lei
d) Mobilier – 102,65 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri,

la ora 12.
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 cumpă-
rarea bunurilor depunerea de oferte pentru
cumpărarea acestora. Ofertele vor fi depuse
la lichidatorul judiciar.

Informații suplimentare–
tel.0745545862.
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Întâlnire  de gradul ZERO!

Dacă până acum la
bursă am avut mai mult imagini
surprinse din traficul sătmărean
în care actorii principali erau
şoferii din categoria ”Parchezi
ca un bou!”, acum avem o fo-
tografie care ne aduce în atenție
o întâlnire de gradul...zero! 

e tot de pe străzile din
Sătmar, realizată în week end şi
pentru care fotograful amator
merită  un premiu. și-o
surpriză... e o întâlnire între o
simpatică felină şi un şobolan
rătăcit pe partea

carosabilă...Au fost minute
bune de tatonare în care fo-
tograful nici n-a fost băgat în
seamă de combatanți...Acum
rămâne sigur în suspans
răspunsul întrebării, cine a
câştigat duelul? 

și apropo de poză... zău
că n-ar strica un DDD ( derati-
zare, dezinsecție, dezinfecție)
serios în Sătmar... Că s-au
înmulțit guzganii în zonă!

P. s. și-am putea în-
cepe cu zona centrală şi celebra
”Groapă a lui Gyuszi”

VACANțA ”STrANIerIlor” e Pe SFârșITe

Trafic din ce în ce mai
aglomerat la Petea

În această perioadă, în Punctul
de trecere a Frontierei (PtF)
Petea, se înregistrează o

creștere semnificativă a
numărului de persoane care
tranzitează punctul. Pentru
evitarea aglomerărilor, polițiștii
de frontieră recomandă
cetățenilor folosirea PtF Urz-
iceni, aflat la frontiera cu Ungaria.

Valorile mari de trafic, în
PTF Petea, din această perioadă,
au determinat creşterea timpului
de aşteptare pentru efectuarea
formalităţilor de ieşire în ţară, ast-
fel că s-a ajuns şi la 120 de minute.
Valorile mari de trafic sunt deter-
minate de numărul mare de
cetăţeni români care lucrează în
străinătate, au venit acasă în
vacanță, iar acuma se întorc din
nou la muncă.

De la începutul sezonu-
lui estival, conducerea Inspec-
toratului Teritorial al Poliţiei de
Frontieră Sighetu Marmației a dis-

pus măsuri de suplimentare a per-
sonalului planificat la controlul
documentelor până la capacitatea
maximă permisă de infrastructura
fiecărui punct.

Pentru perioadele în care
se înregistrează vârfuri de valori
ale traficului au fost suplimentate
echipamentele folosite pentru ver-
ificarea documentelor, ţinând
cont că în această perioadă sunt
efectuate verificări sistematice
asupra tuturor persoanelor care
tranzitează frontiera.
recomandări:
-Până la încheierea perioadei esti-
vale, conducerea Inspectoratului
Teritorial al Poliţiei de Frontieră
Sighetu Marmației recomandă, în
continuare, participanţilor la
trafic tranzitarea tuturor
punctelor de frontieră existente la
graniţă, astfel încât să se preîn-
tâmpine apariţia aglomerarilor,
din cauza numărului mare de
călători;
-Totodată, pentru evitarea
aglomerărilor polițiştii
recomandă participanților la trafic

să folosească şi Punctul de Trecere
a Frontierei Urziceni, aflat la
granița cu Ungaria;
-Pentru a veni în sprijinul
participanților la trafic, a fost
dezvoltată o aplicaţie on-line,
disponibilă pe pagina de internet
w w w.p o l i t i a d e f ronti era . ro .
Această aplicaţie on-line prezintă
o medie a timpilor de aşteptare în
punctele rutiere de trecere ale
frontierei pentru anumite inter-
vale de timp, iar valorile afişate
pot suferi modificări în funcţie de
dinamica traficului în punctul de
trecere respectiv, la un moment
dat.

De asemenea, aplicaţia
foloseşte modulul de navigaţie
furnizat de Google Maps şi ac-
cesând tab-ul „navigare” se pot
configura trasee spre un anumit
punct de trecere a frontierei.
Timpii de aşteptare sunt
actualizaţi în timp real, fapt ce
ajută utilizatorul să-şi reconfig-
ureze traseul către un punct de
frontieră ce înregistrează valori de
trafic scăzute.

cristian stan

Vând teren, intravilan, 
str. Mesteacănului - 

Satu Mare

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

Contact: 0743.487.204

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

VREMEA AZI 

8

8

Curs valutar

8 50%  şanse de precipitaţii

Maxima: 27°C         Minima: 15°C
Vânt NV între 15 şi 25 km/h

a

a

a

EURO               4.4679

USD                   3.9483

100 Forinţi       1.4382


	1_Layout 1
	2_Layout 1
	3_Layout 1
	4_Layout 1
	6_Layout 1
	7 AP_Layout 1
	8 MP_Layout 1
	9 MP_Layout 1
	10 SPORT_Layout 1
	11 SPORT_Layout 1
	12-13-14 mica_Layout 1 (Page 02)
	12-13-14 mica_Layout 1 (Page 03)
	12-13-14 mica_Layout 1 (Page 04)
	15 Tv_Layout 1
	16 bun_Layout 1

