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opinii

Azi este

OPINIE DE GAZETAR

Miercuri, 23 noiembrie 2016
ziua 328 a anului
Soarele răsare la 7 şi 47 minute,
apune la 16 şi 45 minute.

Geniul creator al colonelului Vasile Rus!

Remember
1889 - A fost instalat, într-un
cazinou din San Francisco, primul tonomat din lume.

Maxima zilei
Oamenii cunosc preţul fiecărui
lucru, dar niciunuia valoarea.
(Oscar Wilde)

calendar religios
Ortodox - † Sf. Cuv. Antonie de
la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie, ep. Iconiei, şi Grigorie, ep.
Acragandelor (Dezlegare la ulei
şi vin)
Romano – catolic - Ss. Clement
I, pp. m. ; Columban, abate ; Lucreţia, m.
Greco – catolic - Sf. ep. Amfilochie; Sf. ep. Grigore.

Urgenţe stomatologice

clinicA
sfântUl Anton
Luni - Vineri
09:00 - 21:00
Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261713333

www.clinicasfantulanton.ro

Urgenţe
stomatologice

NON-StOP
telefoane utile
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

tEODOR CURPAŞ
La oricare ceas din 24,
dacă mă gândesc la un om ce
impune respect pentru tot ce a
făcut și realizat într-o viață
lungă, cu urcușuri și cu destule
coborâșuri, acela rămâne col.
Vasile Rus, scriitor desăvârșit,
stabilit în localitatea Roșiori, pe
care o iubește atât de mult. I-aș
oferi, în orice moment, cel mai
frumos buchet de sentimente și
gânduri de prețuire pe care
sufletele multe le-au rodit în
anii de când ne este prieten,
frate, model și bun sfătuitor.
Un lucru este cert: col.
Vasile Rus a slujit și slujește
cauza neamului românesc fiind

pavăză sfântă iubirii de țară, de
semeni!
Și-a descoperit mereu
conștiința de sine și puterea săși interogheze sufletul! Și a
rămas același, plin de dăruire.
I-am citit carte după
carte,
găsind
parcă
o
binecuvântare dumnezeiască,
abordând probleme diverse, dar
una centrală: țara, neamul,
imnul, tricolorul și slujirea cu
dăruire în armata pe care a
prețuit-o de când se știe. Una
sau alta dintre multele cărți
apărute sunt impuse în funcție
de claritate și relevanța lor, de
mesajul
acestora
pentru
destinatarii lor.
La Vasile Rus termenul
„pace” înseamnă foarte mult, în
afară de calm – ca o luntre ce
plutește pe apa liniștită, de
armonie – ca un cântec cu note
armonizate
sau
absența
conflictelor, pacea dintre
oameni, știind că fiecare dintre
noi are o personalitate, că
oamenii se deranjează, că au
experiențe, gusturi, convingeri și
puncte de vedere diferite. Știe
bine că unii nu sunt de acord cu
alții, se critică reciproc ajungând
la conflicte. Toate acestea sunt
cunoscute de col. Vasile Rus și
apar, printre rânduri, exprimate
fin, conform convingerilor sale
sănătoase, a concepției față de
lume și viață. Toată activitatea sa

recoManDărI norD VeSt tV
ORA ADEVĂRULUI
POLITICA LA “ORA
ADEVĂRULUI”
Pentru o bună informare a telespectatorilor, în legătură cu actuala conjunctură politică şi pentru
a dezbate, relata şi informa întrun mod cât mai obiectiv şi optim
informaţiile politice de la nivel
local şi judeţean, NORD VEST
TV vă invită de luni până vineri,
de la ora 18.00, alături de invitaţii
zilei la dezbateri care să ofere
posibilitatea expunerii punctelor
de vedere ale partidelor politice
pe care invitaţii noştri le
reprezintă.

la Ardud, în incinta locuinţei sale,
un Muzeu cu obiecte tradiţionale
româneşti. Despre Muzeu, obiceiurile specifice Postului
Naşterii Mântuitorului IISUS
HRISTOS şi cămara originală
plină cu bunătăţi, ne va vorbi
gazda noastră MIHAI PAPARIGA. Realizator: Dumitru
Ţimerman.

VIAŢA LA ŢARĂ
COMORILE LUI MIHAI PAPARIGA
Interpretul de muzică populară
MIHAI PAPARIGA a înfiinţat

poate fi numită educație
adevărată făcută armatei din
atâtea județe, cunoscută atunci
sub numele de „Armata a patra”,
cu centrul la Cluj. A făcut
această educație ani în șir, la
Centrul Militar, perioadă
despre care prietenul meu
Gheorghe Iacob povestește atât
de frumos (el lucrând atunci
acolo). Poate cel mai frumos
portret al col. Vasile Rus, de
atunci și până azi, îl poate face
Gheorghe Iacob, prezentându-l
ca pe un adevărat model de
ofițer pentru toți din județ.
Eu îl știu bine, chiar
foarte bine, pe col. Vasile Rus ca
autor de cărți, ca fondator al
Asociației Scriitorilor din Satu
Mare, ca om trecut prin viața
militară, devenindu-i frumoasă
carieră, ca om care are dreptul,
la zile festive, să vorbească
despre armata țării. El nu
vorbește doar, ci trăiește aievea
cele mai însemnate momente
din istoria țării, momente care
sunt prezentate fals în manuale
sau ocolite. Păcat că nu se dă
importanța cuvenită unui om
atât de valoros pe care, să ne
bucurăm, îl avem printre noi.
Și-a transformat casa din
Roșiori în muzeu! Și ce muzeu
ar fi, dacă s-ar pune la punct
într-o ordine științifică, după
legi impuse unui astfel de
așezământ, încât scriitorii

județului, cultura în general, să
fie cunoscută de la mic la mare
și să ne mândrim cu ea, că avem
cu ce!
Vin străini de județ
și vorbesc despre muzeul din
Roșiori, la fel ca și muzeul din
Craidorolț!
Mulțumesc d-nului
col. Vasile Rus că mereu mi-a
îngăduit să-l descopăr prin
multele cărți tipărite, prin
neobosita preocupare pentru
îmbogățirea
patrimoniului
cultural al județului nostru,
prin participările la multele
manifestări
culturale,
concursuri
și
spectacole
omagiale și prin alocuțiunile
rostite, legate de istoria armatei
române și de copii.
Mă folosesc de acest
prilej, scriind despre col. Vasile
Rus, ca să le amintesc
sătmărenilor și să le fac cunoscut
românilor de pretutindeni că
acest om a dăruit istoriei
noastre, culturii noastre, volume
– adevărate epopei, documente
de referință despre eroismul
ostașilor români în atâtea lupte
purtate. Pentru toate aceste
considerente, mă simt onorat că
m-a acceptat de colaborator în
ale culturii județului. Aveți atâția
ani dăruiți adevărului și culturii
românești și îngăduiți-mi să vă
doresc multă sănătate și scrieri
spornice în folosul națiunii
române!

URDA ŞI ASOCIAŢII IPURL
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.
1) SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
a) Stropitoare cu motor Astran – 377,34 lei
c) Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1584,33 lei
d) Utilaj stropit pomi – Carry Spray – 1093,18 lei
f ) Stoc de marfă – 8141,26 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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Județul Satu Mare, denigrat în presa britanică
8Cele spuse de jurnaliștii de la The Sun despre o familie din Carei nu se prea adeveresc
CRISTIAN STAN

S

e pare că presa din Marea
Britanie a demarat o amplă
campanie de denigrare a
României și a românilor. Ultima
ispravă este a celor de la The Sun
care pretinde că a făcut un reportaj ”pe bune” la o familie din
Carei despre care spune că își exploatează copiii prin muncă. Din
fericire, însă, situația nu este nici
pe departe aşa cum o prezintă cei
de la The Sun.

The Sun: Copii
exploatați
Jurnaliștii englezi de la
The Sun provoacă un scandal
internațional după ce au descoperit
la Carei cum copiii sunt exploatați
prin muncă. O familie de români
cu doi copii câștigă 20 de lei pentru
fiecare 1.000 de jucării asamblate
pentru ouăle Kinder, pe care apoi
le pun în saci și le duc la fabrica din
Carei. ”Știu că suma pe care o primim este îngrozitoare, însă nu am
de ales; trebuie să fac asta”, a mărturisit mama copiilor pentru
jurnaliștii de la The Sun, citați de
realitatea.net.
Membrii familiei Jurj primesc 22 de pence pe oră și muncesc
nu mai puțin de 13 ore pe zi. Românii care aleg să lucreze pentru
Ferrero petrec, deci, o zi întreagă
asamblând jucăriile din surprizele
ouălor de ciocolată chiar la ei acasă,
în condiții în care controlul calității
este, practic, imposibil de realizat,
mai scriu cei de la The Sun.

Realitatea e cu totul
alta
Reportajul realizat de
jurnaliștii de la The Sun potrivit căruia niște copii din Carei sunt
exploatați prin muncă este cel
puțin suspect. Lucrurile nu par a
sta nici pe departe așa cum le descriu jurnaliștii englezi.
Mama copiilor, Timea
Jurj, lucrează la o firmă care produce componente auto, sau cel
puțin așa scrie în contul acesteia de
pe Facebook, deci au cel puțin un
venit în casă. De asemenea, din pozele postate de mamă pe site-ul de
socializare, copiii sunt foarte bine
îmbrăcați, le sunt organizate zile de
naștere, au fost duși în excursii, la
ștrand sau la concerte, ceea ce o familie săracă, așa cum pretind cei de

la The Sun, nu și-ar putea permite.
În aceleași fotografii se poate vedea
că familia Jurj are în curte o
mașină de cel puțin 2.500 de euro,
și locuiește într-o casă bine pusă
la punct. Chiar și în fotografiile
postate de cei de la The Sun se
poate vedea un televizor cu diagonală mare, dacă nu de ultimă
generație, cel puțin de generație
mai recentă care ar costa cel puțin
1.000 de lei.
Din aceleași fotografii se
poate vedea cum mama Timea
Jurj are degetele pline cu inele de
aur, ceea ce, cu siguranță, dacă ar
fi săracă, nu și-ar putea permite.
Tot în fotografiile de familie sunt
imagini de la îmbarcarea pe un
avion, ceea ce înseamnă că familia
a călătorit și în străinătate. Cu
siguranță nu cu banii câștigați
din asamblarea jucăriilor din
ouăle Kinder.
Nepotrivirile între ceea
ce a prezentat The Sun și realitatea ce apare din fotografiile postate de Timea Jurj sunt mai mult
decât elocvente. Există posibilitatea ca The Sun să fi realizat acest
reportaj după ce a plătit familia,
că altă explicație nu există. Oricum, cei de la Protecția Copilului
Satu Mare au demarat o anchetă
pentru a se vedea care este starea
familiei respective și dacă acei
copii sunt exploatați prin muncă.

REALITATE. Familia Jurj nu este săracă. Dovadă și televizorul pe care-l au în casă

Miante Instal
Construcţii drumuri şi poduri
Reţele apă şi canalizare

Pavaje şi borduri
Tel. 0740.177.647
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,,Să vorbim despre
bani şi bănci”, în
judeţul Satu Mare
În perioada octombrienoiembrie
2016,
Agenţia
Maramureş a Băncii Naţionale a
României a organizat o serie de
activităţi extracurriculare de educaţie
financiară destinate elevilor din
învăţământul preuniversitar, în
cadrul proiectului educaţional ,,Să
vorbim despre bani şi bănci”. Proiectul se derulează în baza Protocolului
de cooperare în domeniul educaţiei
financiare semnat de către Banca
Naţională a României și Ministerul
Educaţiei Naţionale și Cercetării
Ștințifice, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare şi a
oferit o paletă largă de activităţi
educaţionale, diferenţiate pe categorii de vârstă şi profilul unităţilor
de învăţământ. Activitățile
desfășurate de reprezentanţii
Agenţiei Maramureş a Băncii
Naţionale a României, la care au
participat peste 300 de elevi din ciclul primar, gimnazial şi liceal, din
mediul urban şi rural din judeţul
Satu Mare, au constat în expuneri și
proiecții video referitoare la activitatea, funcțiile și istoria băncii centrale, istoria banilor și a monedei
naționale, explicarea unor noțiuni
de bază economico-financiare
(credit, depozit, inflație), precum și
în vizionarea unor filme
educaționale, cu accent pe monedele și bancnotele aflate în circulație
și elementele de siguranță ale acestora. Au fost desfăşurate activităţi în
școli gimnaziale și licee din
localităţile Satu Mare, Negrești Oaș,
Livada și Vama, următoarele expuneri vor avea loc în unități de
învățământ din localitățile Satu
Mare și Carei. Parte integrantă a
activităţii de comunicare externă a
Băncii Naţionale a României,
proiectele educaţionale au ca obiectiv creşterea nivelului de educaţie
financiară a elevilor, contribuind la o
mai bună înţelegere, la o evaluare
corectă a unor aspecte economice şi
financiare.
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Întâlnire importantă pentru PSD
Satu Mare
8Deputații vor lua la pas municipiul Satu Mare
IOANA SIMION

S

ecretarul general al Partidului Social Democrat, deputatul Marian Neacșu, și
președintele Camerei Deputaților,
Florin Iordache, vor efectua astăzi
o vizită în județul Satu Mare. Cu
ocazia sosirii la Satu Mare, aceștia
vor susține o conferință de presă,
la sediul PSD Satu Mare, unde vor
aborda diverse teme.
Înainte de întâlnirea
oficială, care va avea loc la sediul
PSD Satu Mare, secretarul general
al Partidului Social Democrat, deputatul Marian Neacșu, împreună cu
președintele Camerei Deputaților,
Florin Iordache, vor lua la pas municipiul Satu Mare pentru a se întâlni cu sătmărenii, urmând să le
vorbească acestora despre programul pe care l-au pregătit.
Marian Neacșu este un
politician, deputat în Parlamentul
României în mandatele 2008-2012
și 2012-2016 din partea Partidului
Social Democrat Ialomița. Florin
Iordache este, de asemenea, om
politic, membru al Parlamentului
României, din partea PSD. Este actualul președinte al Camerei
Deputaților, din 13 iunie 2016.
Secretarul
general
național al PSD, Marian Neacșu, a
fost prezent la Satu Mare ultima
dată în iulie anul acesta, pentru a superviza alegerile din PSD Satu
Mare. La momentul acela, Marian
Neacșu a afirmat faptul că are certitudinea că în luna decembrie PSD
Satu Mare va avea, la alegerile parlamentare, rezultate foarte bune.

VIZITĂ. PSD Satu Mare are susținerea celor doi deputați
”Trebuia să supravegheze
cineva un proces evolutiv și electiv,
cu toate că se puteau descurca la fel
de bine și fără prezența mea aici.
Dar am spus să fiu prezent din respect față de colegii mei. Apreciez
rezultatele pe care le-a obținut
organizația și sunt convins că în decembrie, la alegerile parlamentare,
vor avea rezultate și mai bune. Votul
a fost secret, chiar și acolo unde a
fost vorba despre vot unic. În așa fel
încât președintele Organizației să
fie votat de fiecare dintre membrii
de partid prezenți la conferință. Să
își poată expune opțiunea pentru
postul unic, pentru că doamna Aurelia Fedorca a fost candidat unic
pentru funcția de președinte.
Doamna Fedorca a fost votată
președinte cu drepturi depline și
pentru un mandat întreg. Am felic-

itat-o, îi doresc succes și sunt convins că va și avea”, a spus Marian
Neacșu.
Aurelia
Fedorca,
președintele PSD Satu Mare, a declarat cu câteva zile în urmă că la finalul acestei luni sătmărenii vor
putea face diferența.
”Ne aflăm la începutul
unei campanii electorale care se
anunță grea, dar pe care o dorim să
fie una constructivă. Echipa de
candidați PSD va aborda această
campanie electorală într-o manieră
pozitivă și nu vom intra în dispute
cu adversarii noștri politici. Intenția
noastră este să ajungem cu programul de guvernare cu care PSD vine
în fața românilor în fiecare casă, să
le explicăm oamenilor ce vrem să
facem pentru ei și cum vedem dezvoltarea țării în viitor. Candidații

noștri au avut deja întâlniri cu mii
de sătmăreni în perioada precampaniei și au fost primiți foarte bine
de oameni. Avem speranța că scorul
pe care ni l-am propus pentru aceste
alegeri, doi deputați și un senator,
este unul realist. Sătmărenii
apreciază că PSD vine la Satu Mare
cu oameni noi și cu profesioniști, o
echipă prin care îmbinăm tinerețea,
profesionalismul și experiența. Sloganul nostru este ”Îndrăznește să
crezi în România”, iar noi spunem
fiecărui român: îndrăzneşte să crezi
că viitorul tău este aici, acasă.
Obiectivul PSD este să avem mai
mulţi români în clasa de mijloc”, a
spus Fedorca. Mâine vom reveni cu
detalii referitoare la conferința de
presă şi vizita efectuată de Marian
Neacșu și Florin Iordache în județul
Satu Mare.

Promovăm Ţara Oaşului, promovăm Sătmarul... Peru în imagini, la Castel
8Orașul Negrești-Oaș, partener oficial la târgul de turism Tour&Travel Warsaw
În perioada 24 - 26
noiembrie 2016, orașul NegreștiOaș a fost invitat de către
Excelența Sa, dl.Ovidiu Dranga,
ambasadorul României la
Varșovia, să participe la târgul
internațional
de
turism
Tour&Travel Warsaw, eveniment
major pe agenda locală și
europeană de profil.
„Suntem onorați să fim
oraș-partener la realizarea acestui
proiect și, în acest sens,
organizăm în cadrul standului de
promovare a țării noastre:
demonstrații de olărit, ateliere
meșteșugărești,
expoziție
gastronomică și momente folclorice oșenești. Considerăm că
asocierea orașului nostru într-un
astfel de demers va contribui la
creșterea notorietății regiunii pe
care o reprezentăm și, implicit, la
promovarea turismului” afirmă
primarul orașului Negrești-Oaș,
Aurelia Fedorca.
În cadrul standului
României, alături de Autoritatea
Națională pentru Turism, orașul
Negreşti Oaş va pune la dispoziția

vizitatorilor materiale de promovare turistică
a Țării Oașului, a
județului Satu
Mare și
a
zonelor învecin a t e .
Meşteşugarii și
artiștii
din
orașul NegreștiOaș participanți
la această manif e s t a r e
expozițională
sunt: Floare Finta, meșteșugar
și Tezaur Uman Viu, Floare
Hotca, meșteșugar și Luminător
al satului, Ana Mare, meșteșugar
și Luminător al satului, familia de
olari Istvanfi, Dorina Mercea
meșteșugar și antreprenor, Maria
Tripon, țâpuritoare, ceterașii
Vasile Solomon și Nelu Varga,
Ionuț Silaghi, dansator. Din
partea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică
Negrești-Oaș vor participa Patricia Baltă și Roxana Pop, iar Consiliul local Negrești-Oaș va fi

reprezentat de consilierii Ioan
Berinde și Dan Mercea.
Activitățile sunt organizate de Natalia Lazăr și Crina
Cuc, de la Casa Orășenească de
Cultură Negrești-Oaș, iar
delegația negreșteană va fi
condusăde consilierul primarului, dl. Mihai Big. Participarea la
acest important eveniment este
posibilă datorită suportului financiar acordat de Consiliul
local Negrești-Oaș
și prin
susținerea primarului Aurelia Fedorca.

În
cadrul
manifestărilor dedicate artei
fotografice
din
această
toamnă Fotoclubul ” Vasile
Vénig László” din Carei
organizează o proiecție și
prezentare a despre Peru,
intitulată ”Miraculosul Peru”.
De această dată Ştefan Vida,
membru al fotoclubului
careian, vine în faţa publicului cu fotografii și o proiecție
cu instantaneele surprinse în
cursul călătoriei sale în America de Sud, mai precis în Peru.
În
cadrul
expoziției vor
putea fi admirate
locuri
unice precum
Machu Pichu,
liniile Nazca și
multe
alte
atracții
care
lipsesc
din
ghidurile turist i c e .
Evenimentul se
va
desfășura
vineri,
25
noiembrie

2016, de la ora 18.00 în sala
de conferințe a Castelului
Károlyi din Carei. Accesul
este liber.
Expoziția organizată în luna
mai în Castelul Karolyi
aparținând lui Ştefan Vida :
„De
la
Deșertul
Atacama...până la Strâmtoarea Magellan”, va ajunge
mâine, 23 noiembrie 2016, de
la ora 18.00 în sala festivă a
Liceului Teologic RomanoCatolic „Hám János” Satu
Mare.
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Sătmarul va avea un Super Târg
de Crăciun

8Vor concerta în Pasajul Corneliu Coposu, în luna decembrie, Paula Seling, Smiley,
Cargo, precum şi îndrăgiţi interpreţi de muzică populară

Gazeta de Nord-Vest

I-a furat mobilul...
La sediul Poliției Municipiului Satu Mare s-a prezentat
luni o femeie de 33 ani, din Satu
Mare, reclamând faptul că în jurul
orei 16:50, o persoană necunoscută
i-a sustras telefonul mobil dintr-un
birou al sediului firmei de pe strada
C.A. Rosetti, din Satu Mare.
Echipa de investigatori
judiciariști a demarat verificările,
care coroborate cu vizionarea imaginilor video surprinse de camerele
de supraveghere ale societății, au
condus la identificarea principalului bănuit de comiterea furtului.
Din cercetări a rezultat că
un minor de 15 ani din Satu Mare,
profitând de faptul că biroul a
rămas fără supraveghere, ar fi
pătruns în incintă și de pe masă a
sustras telefonul mobil.
Prejudiciul în valoare de
aproximativ 2.000 de lei a fost recuperat prin restituirea telefonului
persoanei vătămate, cercetările urmând să continue pentru stabilirea
întregii activități infracționale.

Pieton accidentat
la Tăşnad

Ioana Stan

PROMISIUNE. Primăria Satu Mare vrea să organizeze cel mai
frumos Târg de Crăciun

P

acest moment, și să parcurgem
împreună traseul până la brad,
până la Târgul de Crăciun propriu-zis”, a spus Kereskenyi
Gabor.
Locația de desfășurare
a târgului va fi în Pasajul Corneliu Coposu, unde va fi
amplasată o scenă permanentă
și bradul de Crăciun. De
asemenea, 40 de standuri cu
produse din județul Satu Mare,
respectiv produse artizanale,
costume, ceramică, accesorii,
turtă dulce, ciocolată caldă,
vin fiert etc, vor fi, pe pasajul

rimarul
municipiului
Satu Mare, Kereskenyi
Gabor, a anunțat ieri, în
cadrul unei conferințe, că își
dorește ca anul acesta să se organizeze cel mai mare și mai
frumos Târg de Crăciun văzut
vreodată în municipiul Satu
Mare.
”Târgul de Crăciun va
începe odată cu aprinderea iluminatului de sărbători, deci va
începe în data de 30 noiembrie.
Invităm toți copiii și părinții care
sunt interesați să participe la

Drumul spre Homoroade,
aproape de reabilitare

Președintele Consiliului
Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a
afirmat ieri, în cadrul unei conferințe
de presă, că există posibilitatea ca în
cel mult două săptămâni să existe un
contract pentru reabilitarea Drumului Județean spre Homoroade. Totul
depinde de Curtea de Apel Oradea,
care va anunța care este sentința în
cazul contestației depuse de o firmă
de construcții cu privire la acest caz.
”Totul depinde de decizia
Curții de Apel Oradea. Dacă instanța

se pronunță astăzi, atunci în două
săptămâni va exista și un contract
privind reabilitarea drumului
județean spre Homoroade”, a precizat
Pataki. Licitaţia pentru atribuirea
contractului de reabilitare a Drumului Județean Satu Mare – Homoroade a fost contestată la Curtea
de Apel Oradea. După aflarea
sentinței se va ști cu exactitate dacă se
vor începe lucrările la acest tronson
de drum.
Ioana Simion

Luni dimineață, un
bărbat din Tășnad, angajat în traversarea străzii pe trecerea de
pietoni, a fost accidentat în urma
producerii unui eveniment rutier.
În jurul orei 09.05, Poliţia
a fost sesizată că pe strada Nicolae
Bălcescu din Tășnad a avut loc un
accident rutier.
Un tânăr de 24 de ani
din Tășnad, care conducea un autoturism prin localitate, a surprins
şi accidentat un pieton angajat în
traversarea străzii pe trecerea pentru pietoni marcată si semnalizată
corespunzător.
În urma impactului,
bărbatul, în vârstă de 69 de ani din
Tășnad, a fost rănit ușor, fiind
transportat la spital pentru
investigații medicale.
Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul etilotest şi s-a
constatat că nu se afla sub influenţa
băuturilor alcoolice. Poliţiştii
continuă cercetările.

pietonal și platoul de spectacole, la dispoziția celor care
vor vizita târgul. Pe partea
opusă vor fi amplasate aproximativ 30 de standuri cu produse tradiționale și ecologice
din județul Satu Mare, respectiv fructe, miere, dulceață etc.
Standurile diversificate, programul artistic,
decorațiunile, toate prevestesc
pentru municipiul Satu Mare
un târg deosebit anul acesta.
În continuare vă prezentăm
programul artistic al Târgului
de Crăciun:

Solidaritate pentru cei săraci
8Acțiunea de colectare a hainelor continuă
Săptămâna
aceasta
acțiunea de colectare a hainelor și
pantofilor intitulată „Haine vechi,
șanse noi pentru donare” organizată de Caritas Satu Mare continuă în noi locații din județ.
Articolele
textile
colecționate în cadrul acțiunii vor
fi prelucrate și reciclate, iar sumele
obținute vor fi utilizate pentru
finanțarea programelor sociale ale
organizației.
Hainele și
încălțămintele de care locuitorii
nu mai au nevoie vor fi colectate
în mai multe locații, conform următorului program:
23 noiembrie:
Vama: la căminul cultural, între
orele 8 și 15.
Până pe data de 25 noiembrie,
inclusiv:
- Orașu Nou: în sala mică a căminului cultural, zilnic între orele 8
și 10, respectiv 15 și 17
-Livada: pe ferma primăriei, în fiecare zi
- Apa: la primărie, zilnic, până la

ora 16
- Halmeu: la primărie, zilnic, până
la ora 14
-Turulung: la primărie, zilnic
-Agriș: la primărie, zilnic până la
ora 14
-Botiz: la vechea farmacie
veterinară – bibliotecă acum, zilnic între orele 12 și 16
Până pe data de 29 noiembrie,
inclusiv:
- Lazuri: la căminul cultural
Ioana Simion

Maşină acroşată
la Micula
Polițiștii Postului de
Poliție Micula au fost sesizați ieri,
de către o conducătoare auto din
Satu Mare, despre faptul că în ziua
precedentă, în timp ce circula cu
autoturismul prin localitate, a fost
acroșată de un alt vehicul, producându-i pagube materiale.
În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că cel implicat în eveniment este un tânăr
de 26 de ani din localitatea Hrip,
care nu deține permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.
Pe numele acestuia a fost
deschis un dosar penal pentru
săvârșirea infracțiunii de conducere fără permis.
Tot luni, la ora 22:30,
polițiștii Secției Valea Vinului au
depistat în trafic un conducător
auto de 29 ani, din Satu Mare, care
a condus o autoutilitară pe DJ 193
în localitatea Păulești, deși avea
dreptul de a conduce vehicule anulat. Și în acest caz s-a întocmit
dosar penal pentru săvârșirea
infracțiunii de conducere fără permis.

Gazeta de nord-Vest
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pSd își propune să aplice legea salarizării
unitare din iulie 2017
I
mplementarea Legii salarizării unitare în domeniul
bugetar este necesară pentru
corelarea responsabilităţii muncii cu venitul primit şi pentru înlăturarea inechităţilor mari din
acest sistem, existente în acest
moment. PSD îşi propune să
adopte Legea salarizării unitare
şi să o aplice de la 1 iulie 2017.
”PSD va creşte salariile,
va elimina taxele şi va aduce mai
mulţi români în clasa de mijloc.
Guvernul a blocat toate aceste măsuri şi a guvernat împotriva românilor. Guvernul Cioloș nu îi poate
păcăli pe români cu legea salarizării”, a declarat președintele PSD
Satu Mare, aurelia Fedorca.
Măsurile de relaxare fiscală şi măsurile de majorare a veniturilor vor conduce la o creştere

medie a salariilor bugetarilor cu
56% în următorii 4 ani, dacă PSD
va fi la guvernare. o primă creştere, cu 20%, va avea loc la 1 iulie
2017, iar apoi salariul va creşte

gradual: cu 20% în 2018 faţă de
2017 (creştere aplicată la 1 iulie
2018) şi cu 8% în 2019 faţă de
2018 (creştere aplicată la 1 iulie
2019).

De asemenea, va fi prevăzut un buget de stimulare la nivelul fiecărei instituţii, reprezentând
5% din bugetul total. În plus, se
vor plăti obligatoriu toate orele su-

plimentare, inclusiv gărzile personalului medical.
nu în ultimul rând, fiecare salariat din sistemul bugetar
va avea dreptul la un tichet de vacanţă pe an, la valoarea salariului
minim pe economie.
„În acest an, ponderea salariilor în Produsul intern Brut
(PiB) este de 7,8%, în condiţiile în
care media în uniunea Europeană
este de 12%. românii sunt oameni muncitori şi merită să fie remuneraţi la standardele uE. Dacă
PSD va prelua guvernarea, aşa
cum ne-am propus şi cum sperăm
că se va întâmpla, prin votul românilor, programul nostru de creştere a veniturilor tuturor
categoriilor de salariaţi va face ca
ponderea salariilor în PiB să
ajungă la 8,9%, iar asta se va vedea
în nivelul de trai al populaţiei”, a
precizat aurelia Fedorca.

aVErtiSMEnt

Fără alcool, țigări și combustibili de sărbători
Sătmărenii riscă să nu mai
aibă de unde să-și cumpere alcool,
țigări sau combustibili de sărbători
din cauza faptului că unitățile care
le comercializează nu și-au depus
actele necesare în vederea obținerii
noilor atestate.
Societățile comerciale
care comercializează sau distribuie
în sistem en-gros sau en-detail băuturi alcoolice, tutun prelucrat sau
produse energetice (benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili)
trebuie neapărat să se înregistreze
pentru eliberarea noilor atestate de
distribuție. Din data de 20 decembrie, atestatele emise anterior își
pierd valabilitatea, și astfel lipsa
acestui nou atestat poate constitui

CarEi

În memoria lui
Vasile Lucaciu
Luni, 28 noiembrie 2016,
începând cu ora 11, la Școala
Gimnazială Vasile Lucaciu din municipiul Carei va avea loc un moment comemorativ în memoria
marelui om de cultură şi patriot
român Vasile Lucaciu.
În cadrul manifestării, directorul Muzeului Județean Satu
Mare, Felician Pop, va evoca personalitatea marelui patriot, iar elevii de la școala care îi poartă
numele vor prezenta un scurt moment artistic. La final vor fi depuse
coroane la bustul lui Vasile Lucaciu aflat în fața instituției de
învățământ careiene.
Vasile Lucaciu s-a stins
din viață la 29 noiembrie 1922, la
Satu Mare. Evenimentul este organizat de către Direcția de cultură a
municipiului Carei în colaborare
cu Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu” Carei.

contravenție sau infracțiune pentru operatorii economici. noile cereri de acreditare însoțite de
documentele justificatoare aferente
activității respective se pot depune
la Biroul Vamal de interior Satu
Mare.
În județul Satu Mare
există peste 150 de operatori economici care vor trebui să se înregistreze pentru eliberarea atestatelor
de distribuție. Până în prezent, la
Biroul Vamal de interior s-au înregistrat numai aproximativ zece astfel
de
operatori
deși
termenul-limită de depunere a
acestor acte expiră peste 30 de zile,
în condițiile în care reglementările
legale au intrat în vigoare în iunie
2016. Prin urmare, pentru sătmă-

Supermarketul
“Superalimente”

reni există riscul ca – din cauza
acestei indiferențe a patronilor și
administratorilor societăților comerciale cu un astfel de profil – să
nu mai poată cumpăra alcool,
tutun și combustibili de la depozitele en-gros și en-detail, precum și
de la benzinării, exact înainte de
sărbătorile de iarnă.

noua procedură de atestare a operatorilor economici care
desfășoară astfel de activități este stipulată de ordinele anaF
nr.1849/2016 și 1850/2016, iar
mai multe informații se pot obține
la Biroul Vamal de interior Satu
Mare, b-dul Henri Coandă F.n., telefon 0261770074, 0261770075.

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

la cele mai bune
preţuri din oraş !

nE GăSiţi PE StraDa MartiriLor DEPortaţi, În inCinta
FoStEi tiPoGraFii “SoMEşuL”
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DRAGNEA DESPRE PROPUNEREA MINISTRULUI MUNCII:

Nu ne putem bate joc de salarizarea
sistemului bugetar

P

reședintele PSD Liviu
Dragnea a afirmat, luni
seara, despre Hotărârea
de Guvern privind înființarea
registrului public de salarizare,
că Guvernul a atacat în mod
electoral" la CCR legea inițiată
de social-democrați referitoarea
la mărirea salarială de 15 %,
având ca principal argument că
nu se poate opera o mărire de salarii cu 6 luni înainte de terminarea mandatului unui guvern,
iar acum propune o lege cu
puțin timp înainte de alegerile
parlamentare.
"Mergem și votăm de
mâine ca să fim siguri și ne vine
după aia legea. Noi nu suntem
orgolioși, numai că nu ne putem
bate joc de salarizarea sistemului
bugetar din România. Cine-i mai
crede? Ei au atacat la Curtea
Constituțională o lege prin care se
măresc cu 15% salariile", a spus
Dragnea
Potrivit acestuia, înainte
de a fi votat premier în Parlament,
Dacian Cioloș a mers în fața Comitetului Executiv Național al
PSD și pe lângă faptul că a promis
că nu va intra în politică, s-ar fi angajat că guvernul va veni cu legea
salarizării în Parlament până la 1
martie 2016.
"I-am spus în acel cadru
că va primi votul nostru dacă se
angajează ca ceea ce noi adoptasem deja în guvern, până să plece
guvernul Ponta, va fi respectat. El
a zis 'Da'. Am discutat despre legea
salarizării și i-am spus că este un
proiect de lege lăsat acolo, că îl pot
completa, dar să vină cu el până în
primăvară în Parlament, ca să
poată să intre în vigoare de la 1

iulie 2016, așa stabilisem. Se angajase la asta. Noi avem 'Cartea neagră' a guvernării tehnocrate pe
care o să o prezentăm curând și
acolo stabiliseră ca termen în 1
martie 2016 să vină cu această lege
în Parlament. Și-au asumat în fața
noastră. Nu au venit cu asta,
acuma este o acțiune pur electorală, au atacat la CCR legea de
mărire cu 15 %, având va principal
argument că nu se poate opera o
mărire de salarii cu 6 luni înainte
de terminarea mandatului unui
guvern. Și ei vin acum să propună
o lege cu 3 zile înainte de alegeri
sau cu o săptămână înainte de alegeri", a adăugat liderul PSD.
El a susținut că "Dacian
Cioloș a avut presiuni foarte mari"
să se implice în campania electorală" și, la rândul său, premierul "la presat din interior pe ministrul
Muncii, Dragoș Pâslaru" și "implică guvernul în acțiuni electorale
în folosul celor de la PNL".
"Se reașează tot sistemul
public din România, cum să votezi o asemenea lege în două zile?
Eu știu ce s-a întâmplat: cei de la

PNL l-au presat pe Cioloș, Cioloș
l-a presat pe Pâslaru, eu știu din
interior: 'Dom'le, ieși cu ceva ca să
reparăm puțin prostia pe care am
făcut-o — să atacăm la Curte legea
cu cele 15% creșteri'. De ce au atacat-o? Au atacat-o pentru că au
spus că există legea răspunderii fiscal bugetare care spune că cu 6
luni înainte de terminarea mandatului guvernului nu se mai pot
adopta actele normative prin care
se măresc salariile. Păi, dacă au atacat-o pentru asta, cum vii cu o săptămână înainte să se termine
mandatul guvernului? (...) În momentul ăsta suntem în situația în
care e un guvern care a mințit, un
guvern care, mă rog, nu știu cât de
corecte sunt acțiunile pe care le
face, pentru că implică guvernul și
ministerele în niște acțiuni electorale în folosul celor de la PNL", a
mai afirmat Dragnea.
Potrivit acestuia, legea
salarizării este o lege foarte complicată, care așează ierarhiile în sistemul bugetar, și, de aceea, are
nevoie de o dezbatere serioasă, de
câteva luni.

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data data 09.12.2016 de la ora 9:30 la Cabinet
Dr. Coica, va consulta
Dr. Fălăuş Simona
Medic Specialist Reumatologie
Programari la tel:0732.11.68.37
Programări la tel: 0261/766.390, 0261/779.999
______________________________________
În data de 29.11.2016 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
______________________________________
De la ora 16:00, la Cabinet Dr.Coica va consulta
Dr. Fodor Marius
Medic Primar Chirurgie Generală,
Medic Specialist Chirurgie Vasculară
Programări la tel: 0261/766.390, 0261/779.999
______________________________________
În data de 08.12.2016 de la ora 13:00, la Cabinet
Dr.Coica va consulta
Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie
Consultatie gratuita !
Programări telefon: 0261/766.390, 0261/779.999
______________________________________
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 11:0013:00, 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 14:0018:00, 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 8:0016:00 , va consulta
Dr. Ramona A. Rusu
Medic specialist Alergologie
Imunologie Clinică
Consultaţii gratuite cu Biletul de Trimitere de la
medicul de familie
Programări la telefon: 0740.839.818
______________________________________
În fiecare zi de Luni , Miercuri şi Vineri între orele
11:00 şi 13:00, la Cabinet Dr. Coica va consulta
Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog
Programări la tel: 0261/766.390, 0261/779.999
______________________________________
In fiecare zi de Marţi şi Joi, între orele 15:00 –
19:00, la Cabinet Dr. Coica va consulta
Dr. Dăscălescu Bogdan Anca
Medic specialist obstetrică - ginecologie
Programări la telefon: 0753822197
______________________________________
La Cabinet Dr. Coica, zilnic între orele 10:0016:00 , va consulta
Dr. Bancea Nicoleta

Medic specialist dermato- venerologie
Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări la telefon: 0745.049.953
______________________________________
În fiecare Luni a săptămânii, între orele 9:30 –
17:30, la Cabinet Dr. COICA va consulta:
Dr. Elena - Luiza Beja
Medic specialist dermatovenerologie
Oferă consultaţii de :
- Dermatologie
- Venerologie
- Depistarea şi urmărirea cancerelor cutanate
- Dermatoscopie
- Peelinguri chimice
- Tratamentul cicatricilor, petelor hiperpigmentate
- Injectări cu Botox, pentru tratamentul ridurilor
şi al transpiraţiei excesive
- Injectări cu acid hialuronic (riduri, buze, pomeţi,
cearcăne)
Programări la telefon: 0755.12.99.25
______________________________________
La Cabinet Dr.Coica în data de 26.11.2016 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 - Miercuri de la ora 15:00 va consulta
Dr. Vinkler Loredana
Medic Specialist Cardiologie
Programări: 0745.138.342
______________________________________
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Simba Invest SRL
angajează agent comercial
cu experienţă minim un an
CV-urile se trimit la adresa de e-mail
ochiorean@simbainvest.ro până la
data de 5 septembrie.

Joi, 8 decembrie

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0740.189.839
/ 0361.402.200
ADMIN INSOLV IPURL
c.u.i.
32070390, înregistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine
RFO
II-0691/12.07.2013,
e-mail
cristian.racolta@admininsolv.ro,
web
www.admininsolv.ro, telefon 0740.189.839, fax: 0361/815.084, judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC BIO SAL SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- bun imobil situat în localitatea Satu Mare, strada Liviu Rebreanu, 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 320.000,00
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 LACUL DE PESCUIT TURULUNG SRL, societate în faliment, in
bankruptcy, en faillite,
- vitrina congelator 1 buc, 1,738.54 lei, lada frigorifica 1 buc, 954.48 lei, bazin
peste, 1,974.19 lei, notebook, 1,520.83 lei, alarma , 1 buc, 1,803.20 lei,
autoutilitara mercedes (2004), 21,238.34 lei, autoutilitara mercedes (2001)
1,593.99 lei.
SC GAME MAKER SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
-Stoc marfa din domeniul alimentar, la suma de 7.090 + 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. 273 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 3.989 lei + TVA. Bunurile se vând
în bloc.
SC. CAPLIBA SRL societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXYCUT valoarea de piată 249.790 lei
SC IMPATIENS SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
: Dacia 1304 la prețul de 2.940 lei, mobilier 1.050 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă în valoare de 2.305 lei.
Licitaţia va avea loc în ziua de 09.12.2016, ora 11:00, la sediul ales al lichidatorului
judiciar din localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 56/A, judeţul Satu Mare.
Notificări :
LEGEND CAR SERVICE SRL, în lichidare cu sediu social în Satu Mare, strada Vasile
Lupu, Bloc UE8, Ap. 3, c.u.i. 28241599, nr. de ordine în Registrul Comerțului
J30/251/2011 judeţul Satu Mare prin lichidator administrativ ADMIN INSOLV
IPURL numit prin rezoluția nr. 8716 din data de 09.11.2016 pronunţată de către
Directorul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare în dosar nr.
23841/08.11.2016, notifică deschiderea procedurii de lichidare împotriva debitorului
LEGEND CAR SERVICE SRL, în lichidare prin rezoluția nr. 8716 din data de
09.11.2016 pronunţată de către Directorul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Satu Mare în dosar nr. 23841/08.11.2016. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este de 10 zile de la primirea prezentei
notificări. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită
la adresa din localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu , nr. 56/A , judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa credală.
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SATU MARE

Autorizată/
Acreditată
de
Ministerul Educaţei
Naţionale şi
Cercetărilor Ştiinţifice

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ
Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul sau contactaţi secretariatul
fundaţiei noastre - str. ŞTEFAN CEL MARE. nr. 12, cod postal 440114 mun.
SATU MARE, jud. SATU MARE / L-V 08:00-16:30 l 0261.713.350

Motel Restaurant Vraja Viilor Carei
Homorodu de Sus, nr.191, com. Homoroade / Oţeloaia

Dacă doriţi să vă odihniţi în condiţii
deosebite sau să gustaţi într-un cadru
deosebit o gamă bogată de preparate
din bucătăria internaţională şi
românească vă aşteptăm în

Carei, str. Grădina Viilor, nr.3
tel.0261861792
e-mail:motelvrajaviilor@yahoo.com

popasulcodrenilor@gmail.com
cazare@popasulcodrenilor.ro

0729159000, 0745527099
Orar: 10.00-20.00
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Promisiunea
lui Martin Ambros
pentru Europene
Spaniolul martin Ambros, instalat
la carma nationalei feminine de
handbal a romaniei dupa Jocurile
Olimpice in locul suedezului
thomas ryde, promite fanilor ca
echipa tricolora se va bate la campionatul European din luna decembrie pentru un rezultat pozitiv.
“trebuie să fim înțelegători,
răbdători, pentru că multe echipe
au un anumit nivel. Dar eu sunt
din fire o persoană competitivă și
dacă circumstanțele ne sunt favorabile vom lupta până la moarte
pentru un rezultat mare la aceste
Europene”, a declarat Ambros intrun interviu pentru FrH. Ambros
va avea ocazia sa urmareasca la
lucru nu mai putin de 42 de jucatoare saptamana aceasta la trofeul
carpati de la cluj-napoca. romania va alinia doua echipe tocmai
pentru a-l ajuta pe noul selectioner
sa vada in actiune practic tot ce are
mai bun handbalul romanesc in
acest moment. “Am gandit initial
ca o soluție pentru cea de-a patra
echipă la trofeul carpați, care să
fie românia B, dar mie mi-a convenit pentru că e o soluție ce ne
permite să vedem la lucru
jucătoarele tinere pe care nu le
cunosc decât din înregistrări video.
Eu le știu pe cele de la echipele de
club care joacă în cupele europene
și acum este un prilej bun să vedem
și talente tinere din handbalul
românesc”, a mai spus Ambros.

10/ miercuri, 23 noiembrie 2016

Sport

LiGA A 2-A: OLimPiA SAtU mArE- FOrEStA SUcEAvA, AZi,
OrA 14 - DOLcE SPOrt, DiGiSPOrt

Foresta decimată, Olimpia favorită
O
limpia va întâlni la Satu
Mare azi de la ora 14 pe
Foresta Suceava într-un
meci ce va fi transmis în direct
de principalele televiziuni de
sport.
Formaţia noastră porneşte favorită dacă luăm în calcul
că trupa lui Bogdan Andone n-a
mai pierdut de nouă etape iar Foresta vine la Satu mare cu mari
probleme de lot.
Bucovinenii nu-şi mai
revin de la meciul de cupă cu
Steaua iar dintr-o candidată la
promovare echipa a ajuns una de
pluton. De altfel, Foresta a pierdut
ultimele şase partide consecutive ,
victoria de acum o lună cu Şoimii
Pâncota fiind anulată.
Dacă la Olimpia nu sunt
mari probleme de lot, la Suceava
fundaşul
dreapta
ionuţ
mihălăchioae s-a ales cu o accidentare urâtă, ruptură de ligamente la genunchi, în urma unei
intrări criminale a lui Stoenac,
fază la care rusandu nu a acordat
nici măcar fault duminică la
meciul cu Juventus. Pentru partida de campionat de astăzi, de la
Satu mare, Foresta nu va putea

conta nici pe aportul lui marius
matei, care a fost eliminat de pe
teren în duelul cu Juventus, în
vreme ce Alessandro masella şi
vlad Stănescu sunt suspendaţi
pentru cumul de cartonaşe galbene.
În condiţiile în care atacantul vlad Bujor şi mijlocaşul
constantin
Aeroaiei
sunt
accidentaţi,
lotul
grupării
sucevene numără în acest moment
doar 14 jucători valizi, trei dintre
aceştia fiind portari.

Singurul absent in tabara
galben-albastrilor e mijlocasul
romariu rus, suspendat pentru
cumul de galbene. În acest sens,
pentru meciul din deplasare, cu
Olimpia Satu mare, care va avea
loc azi, cu începere de la ora 14:00,
antrenorul cristi Popovici i-a
cooptat în lot pe juniorii c.
Bosânceanu şi coroamă.
După acest joc, Olimpia
are o deplasare lungă de făcut pentru meciul de sâmbătă de la Dacia
Unirea Brăila.

Scrimă

MegaNet &
Terasa Mega
Str. Păuleşti, nr. 11.
Rezervări la telefon:
0741.775.253

Bună dispoziţie!
Distracţie!

Seri de neuitat!
Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

cS Afumaţi – cS mioveni – tv
Sepsi OSK Sfântu Gheorghe –
metalul reşiţa
Juventus B. – Dacia Unirea Brăila
Olimpia – Foresta Suceava – tv
D. călăraşi – cSm rm.vâlcea
Unirea tărlungeni – chindia
târgovişte
ASU Politehnica timişoara –
cS Baloteşti
Luc.Oradea- Fc Braşov 1-2

EvEnimEnt

Teodora Şofran e de neînvins la Trofeul
„Fulop Mihaly”
Floretista
teodora
Șofran a participat la finele săptămânii trecute la cea de-a treia
etapă a “trofeului Fulop mihaly”. competiția s-a desfășurat
la Budapesta (Ungaria), iar la
proba sătmărencei, Under 14, au
participat 41 de sportive din
românia, Ungaria, china, Suedia și Slovacia.
teodora Șofran şi-a
confirmat statutul de favorită şi
a reușit să câștige pentru a treia

Programul etapei a 18-a a Ligii
a 2-a:

Turneu inedit de tenis de masă
la Supur
Oameni inimoşi şi iubitori de sport din Supur ne propun
pentru duminică, 27 noiembrie, un
turneu inedit de tenis de masă.
competiţia gândită de
fostul campion la tenis de masă,
czigler Anton, va avea loc la căminul cultural din Supuru de Jos începând cu ora 9.
campionatul e organizat
de consiliul local Supur şi e rezervat amatorilor. Înscrierile încep la
ora 8.
La prima ediţie a cupei 1
Decembrie se pot înscrie amatorii
de tenis de masă, iar taxa de participare e de 30 de lei. interesant e că

oară competiția. În semifinală a
trecut de o sportivă din Ungaria
cu 15-14, iar în finală a dispus de
o altă sportivă din țara vecină,
scor 15-11.
Urmează acum o competiţie de tradiţie pentru scrima
sătmăreană. Este vorba de cupa
1 Decembrie , un turneu internaţional rezervat categoriilor de
copii şi cadeţi. La floretă competiţia va avea loc între 2-4 decembrie la sala csipler.

organizatorii le asigură participanţilor masa de prânz la restaurant
Armand...cu pălincă, vin, apă, cafea
şi desert la discreţie.
Sponsori: restaurant Armand,
consiliul local Supur, Scm Dr.
coica, Pensiunea măgura, PFA
KAtOnA ZOLtAn, mobila
nagy Sărmăşag, Dezmonauto Sărmăşag, Scm Dr. Plătică, Pizza Balogh, restaurant Hotel class,
Dobra Wine, Bijuteria micu, moş
Dorel Săcăşeni, Brutăria chieşd,
Sc Sapro impex, Sc Four v Sistem
SrL.
informaţii suplimentare la
tel 0745611835.

BOx

Noi speranţe pentru înfiinţarea Centrului Olimpic la Satu Mare
8 În primul weekend din decembrie vom avea cupa căuaşului
conducerea Asociaţiei
Judeţene de Box a susţinut ieri o
conferinţă de presă în care a ţinut
să prezinte noutăţile legate de activitatea pugilistică din Sătmar.
La întâlnirea cu presa au
fost prezenţi ioan Gavriş, ioan
Ghere, Florin mulcuţan, Ştefan
Kosa, Kalman Kanya şi toader
vîrlan.
La începutul conferinţei,
Florin mulcuţan a ţinut să transmită condoleanţe familiei Prodan
după dispariţia fulgerătoare a fostului internaţional, Didi Prodan.
„Un român adevărat, un sportiv
cu o carieră de excepţie şi un bun
prieten al nostru” aşa cum l-a ca-

racterizat mulcuţan pe Didi Prodan.
Legat de box, cei de la
AJB au anunţat că noul preşedinte
al Federaţiei, vasile câtea va veni
în ianuarie la Satu mare şi că acum
odată cu cooptarea acestuia în
echipa covaliu de la cOSr cresc
şansele ca centrul Olimpic de
Box să ajungă la Satu mare.
„Sincer ne am cam luat
gândul după alegerile de la Fr
Box. Dar iată că domnul câtea nea şi sunat imediat după instalarea
domnului covaliu la cOSr şi ne
a confirmat interesul pentru proiectul de la Satu mare” a spus
mulcuţan.

membrii AJB au făcut
un apel către autorităţile locale să
fie alături de boxul sătmărean în
aceste momente importante.
De asemenea Florin
mulcuţan a adus amănunte referitoare la ediţia a treia a cupei
căuaşului. totul se va desfăşura
la căuaş în zilele de 3 şi 4 decembrie. vor veni 14 cluburi din
ţară. mulţumiri se îndreaptă
încă de pe acum către: Primăria
căuaş, primarului marius roca,
Direcţiei Judeţene pentru Sport
şi tineret Satu mare, primarului
Eugen Kovacs de la carei, directorului Emeric Gindele şi adjunctului mircea terheş de la

Liceul tehnologic “Simion Bărnuţiu” din carei şi lui Dani
micle.
Programul va fi definitivat zilele următoare, depinde şi de
finala campionatului naţional de
cadeţi care se va desfăşura la Zalău
în perioada 26 noiembrie – 2 decembrie. Acolo vom avea trei
sportivi de la AS Olimpia căuaş şi
cS voinţa.
În încheiere, preşedintele
AJB, ioan Gavriş, anunţă că din
luna ianuarie se va face un curs
pentru cei care doresc să devină arbitri de box. va dura 6 luni, iar
cursul este gratuit. informaţii:
0740.493.507.
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ALEGERI

Liga Campionilor

Un ecuson FIFA la șefia AJF?

8 Arbitrul Kovacs Istvan și-a anunțat intenția de a-și depune candidatura
la funcția de președinte
FLorin MureşAn

L

a ultimul Comitet Executiv
al AJF Satu Mare s-a decis
ca alegerile pentru conducerea asociației să aibă loc pe 17
decembrie. Iar din 21 noiembrie
și până pe 5 decembrie cei care doresc să se înscrie în cursa pentru
funcția de președinte și pentru
cele
două
posturi
de
vicepreședinte își pot depune candidaturile la sediul AJF Satu
Mare.
Primul nume care apare
în cursa pentru șefia AJF este cel
al arbitrului FIFA din Carei, Kovacs Istvan. Acesta ne-a declarat
luni că s-a gândit serios și că
dorește să intre în cursă și, de ce
nu, chiar să câștige funcția de
președinte.
”În această săptămână
îmi voi depune oficial dosarul și

sper ca oamenii de fotbal din
județ să fie de acord cu programul
meu. Am și câteva nume de oameni de fotbal din județ pe care
vreau să-i cooptez în echipa mea,
dar încă nu pot să vă spun cine
sunt acele persoane” a spus Kovacs
Istvan.
Kovacs Istvan este acum
șef al Comisiei Județene de Arbitri.
Deocamdată, Kovacs Istvan e primul care își anunță
intenția de a candida la funcția de
președinte al AJF Satu Mare. Actualul șef al fotbalului sătmărean,
Ștefan Szilagyi, cel care ieri a împlinit 59 de ani, încă nu a confirmat dacă își mai dorește încă un
mandat și dacă va intra în cursă pe
17 decembrie...
Ștefan Szilagyi ocupă
funcția de președinte al AJF Satu
Mare din vara anului 1999.

EvENIMENT

ACR SATU MARE

Pregătiri pentru Gala Karate- Ultima etapă a Campionatuului Sătmărean
lui de Rally Sprint

Ovidiu Hațegan,
la Napoli - Dinamo
Kiev
O brigadă de arbitri din România,
cu arădeanul Ovidiu Hațegan la
centru, va conduce meciul dintre
Napoli și Dinamo Kiev, care se va
juca miercuri, pe Stadionul San
Paolo, în Grupa B a Ligii Campionilor la fotbal (21,45, ora
României), anunță site-ul UEFA.
Arbitri asistenți vor fi Octavian
Șovre și Sebastian Gheorghe, arbitri asistenți adiționali au fost
desemnați Radu Petrescu și Sebastian Colțescu, iar arbitru de
rezervă a fost nominalizat Radu
Ghinguleac. Hațegan va conduce
pentru a treia oară un meci din
grupele Champions League în
acest sezon, după FC Barcelona —
Celtic 7-0, pe 13 septembrie, și FC
Basel — PSG 1-2, pe 1 noiembrie.
În clasament, pe primul loc se află
Benfica Lisabona, cu 7 puncte,
urmată de SSC Napoli, 7 puncte,
Beșiktaș Istanbul, 6 puncte, și Dinamo Kiev, 1 punct.
Programul serii:
Grupa A
Arsenal - Paris Saint Germain
Ludogorets Razgrad - Basel
Grupa B
19:45 Besiktas - Benfica
21:45 SSC Napoli - Dinamo Kiev
Grupa C
Borussia Moenchengladbach Manchester City
Celtic - Barcelona
Grupa D
19:00 FC Rostov - Bayern Munich
21:45 Atletico Madrid - PSv
Eindhoven

Luptătorul român
Gheorghiță Ștefan,
medaliat cu bronz
la JO 2008
În luna decembrie se va
organiza a III-a editie “GALA
KARATEULUI
SATMAREAN”. Sub egida Asociatiei Judetene de Karate si Arte
Martiale Satu Mare evenimentul
se doreşte a fi o încununare a
activităţii sportivilor şi antrenorilor de la cluburile afiliate la
AJK, pe 2016.
Dupa un an de munca
si rezultate bune obtinute de
catre karateka satmareni membri ai Asociatiei Judetene de
Karate vor fi premiati de catre
conducere .

“Pe aceasta cale rog conducatorii de cluburi de karate din
cadrul AJK Satu Mare sa ne trimiteti pe adresa de email: ajksatumare@gmail.com
sportivii
nominaliati pentru a fi selectati in
topul AJK. Totodata, astept nominalizarea pentru :
- titlul de karateka anului 2016 la
proba kumite
- titlul de karateka anului 2016 la
proba kata
- Premiul Special pentru intreaga
activitate sportiva “, ne-a transmis
presedintele AJK Magos Robert 6
dan.

Pista ACR din Satu Mare
va găzdui, în data de 26 noiembrie,
ultimul eveniment auto din acest
an. Este vorba despre ultima etapă
din 2016 a Campionatului Regional ACR de Rally Sprint.
Antrenamentele
și
manșele cronometrate se vor
desfășura de la ora 10.30 pe Pista
ACR, iar festivitatea de premiere

este programată la ora 17.00.
Înscrierile
pentru
competiția de la Satu Mare se vor
face în ziua concursului, de la ora
08.00.
Potrivit organizatorilor,
competiția este deschisă pentru
orice tip de autoturism, putânduse înscrie atât piloți debutanți cât
și avansați.

Luptătorul român Gheorghiță
Ștefan va primi, după opt ani,
medalia de bronz la Jocurile
Olimpice de la Beijing din 2008,
după ce uzbekul Soslan Tighiev, cel
care îl învinsese în meciul decisiv, a
fost găsit dopat și a fost deposedat
de medalie, a anunțat Federația
internațională de lupte pe site-ul
său. ‘’A 34-a medalie olimpică pentru România la lupte! Ștefan
Gheorghiță este medaliat cu bronz
la Jocurile Olimpice de la Beijing,
ediția 2008! vestea bună a venit de
la UWW, care a anunțat mai multe
modificări ale clasamentelor din
cauza unor sportivi depistați pozitiv. Este un rezultat mare, pentru
un sportiv excepțional! Felicitări
Ștefan
Gheorghiță!
Hai
România!’’, a scris președintele
Federației Române de Lupte,
Răzvan Pîrcălabu, pe pagina sa de
Facebook. Gheorghiță Ștefan a
fost învins de Tighiev în optimile
categoriei 74 kg, la lupte libere.
Românul fusese întrecut în meciul
pentru bronz de belarusul Murad
Gaidarov. În noua configurație,
anunțată de forul mondial, rusul
Buvaisar Saitiev rămâne cu aurul,
Gaidarov a luat argintul, iar
bronzul a revenit bulgarului Kiril
Terziev și românului Gheorghiță
Ștefan. Astfel, bilanțul delegației
României la JO 2008 este acum de
4 medalii de aur, 1 de argint și 4 de
bronz.
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Angajez fată/băiat
la spălătorie auto şi vulcanizator. Tel:0746.817.662
Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Firma de transport cu
actionariat german, angajeaza soferi profesionisti, categ C+E,
posesor atestat profesional si cartela tahograf,
experienta minim 2 ani,
pt comunitate. Plata la
zi. 0729 272 272
SOCIETĂŢI
Primaria Comunei Crucisor
vinde lemne de foc din reabilitari constructii si placi azbociment din recuperari.
Ofertele se depun pana la data
de 25.11.2016 la Primaria
Crucisor. Tel 0768.102.350
OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE
SECURITATE,
AGENTI DE INTERVENTIE SI DISPECERI. TEL
0261 726 040 ; 0749194107
Caut șofer pe comunitate cu
experiența cat B tel
0740899509
Cofetăria Festina Lente (Satu
Mare, Piata Eroilor Revolutiei
nr. 20) angajează cofetar cu
sau fără experientă. Salariu
atractiv! Mai multe informatii puteti afla sunând la numarul
de
telefon:
0261710025.

Mica publicitate
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GP Sofa angajeaza:
Director comercial,
Responsabil gestionare reclamatii,Controlor calitate,
Operator CAD, Pulverizator peliculă lac,
Sudori, Lacătuşi, Tâmplari, Stivuitorişti,
Confecţionere, Tapiţeri, Muncitori necalificaţi.
Oferim: pachet salarial atractiv, decontarea transportului si
plata orelor suplimentare.
Va asteptam pe str. Uzinei, nr. 6-8, telefon 0736 301 151

l
Sofer cat.B (pana la 3.5
tone) caut loc de munca.
0743.804.427
l Caut loc de munca ca si ziliera ,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.
Telefon 0755.620.543
l Amenajari exterioare, gradinarit. 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
Transport marfă 5 tone şi mutări. Telefon 0746-140664.
l Transport ieftin nisip, balastru, diverse cu auto 3.5 tone.
Telefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania,
la fiecare sfarsit de saptamana.
Telefon:
0760769299,
004915166356940
l
Transport marfă-mutări
ieftin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone. Telefon 0753660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mutări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punctualitate maximă. 0749656172, 0734-625231.

l Liceul Tehnologic Simion
Bărnuţiu cu sediul in: loc Carei
, str. Rakoczy Ferenc , nr.12,
jud.Satu Mare organizează in
data de 16.12.2016 concurs
pentru ocuparea postului contractual mediator scolar , durata nedeterminata. Informatii
suplimentare : telefon secretariat unitate 0361402226.
l Societate comerciala angajeaza soferi de tir pentru curse
PRESTĂRI SERVICII
externe. Tel 0758.306.644
l SC Atlantic Impex SRL Lansez porumbei albi la nunţi
angajeaza sofer categoria B, sau alte evenimente. Telefon
pentru satu mare. 0756054102. 0742-784765, 0723-969946.
l Angajam soferi cu experienta, categoria B, pentru Instructor auto, autorizat,
transport marfuri internatio- categ. B. 0746-604824.
nal, Carei. 0745506303
l Lansari profesionale porumbei albi. Tel. 0745.893.224
CERERI DE SERVICIU
l Fac masaj si menaj la familie mai in varsta. Tel.
l Caut menajera pensionara 0745416027, 0743989352.
avantaj. 0774.678.854

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, laptopuri, instalare Windows XP,
7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. 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.
l Filmez, fotografiez: nunţi,
botezuri la preţ corect. Bonus:
maşină de făcut bule de săpun,
fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749596016.
l Dau ore de matematică.
Telefon 0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Windows, devirusare.
Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la
domiciliul clientului. Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pălincă la comanda clientului, de orice
dimensiuni de la 1,5 litri până
la 1000 litri chiar şi la domiciliul clientului. 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic + parchet laminat cu maşină aspirator.
Telefon 0744-935068.
l Execut lucrări de reparaţii
electrice şi electrocasnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri,
balustrade, copertine din fier şi
din inox. 0745/165223.
l
Depanez ieftin calculatoare la domiciliul clientului.
0742-993505.
l Executăm toată gama de
lucrări în instalaţii sanitare şi
gaze naturale la preţuri avantajoase. Proiecte, montări şi service microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR +
ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.

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 3.894,13 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 lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea,
nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal, incepand cu data de
24.10.2016, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri
nu se vor vinde la termenul din 24.10.2016, licitatia va
continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de
31.10.2016, 07.11.2016, 14.11.2016, 21.11.2016, 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 11.474 lei. Licitatia pentru vanzarea acestui bun
imobil va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap. 7, sapatamanal,
incepand cu data de 25.10.2016, ora 12:00. In situatia
acest bun imobil nu se va vinde la termenul din
25.10.2016, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de 01.11.2016, 08.11.2016,
15.11.2016, 22.11.2016, la acelasi pret.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor achita un
avans de 10% din valoarea de strigare. Informaţii:
0723.52.11.59, 0746.999.771, 0740.520.983 sau
0361.428.128

Angajăm vânzătoare magazin alimentar.
Telefon 0756-054139.

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

Angajăm bucătăreasă şi fete drăguţe
pentru servire la restaurantul Olive în incinta
Shopping Plaza. Program flexibil. Salariu atractiv!
Tel. 0755052042
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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
Bunurile imobile scoase la licitatie de catre
societatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.
Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, 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
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii de
depozitare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare,
str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
Teren cu hala, suprafata utila de 595,55 mp, situate in localitatea botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare, 146.000
lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL,
str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354 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
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.
Imobilul situat in Satu Mare, strada Rodnei, nr. 39, compus din spatiu comercial + spatiu administrativ, spatii de
depozitare, teren intravilan, la 363.250 Lei.
Apartamente situate in Carei, str. Decebal, nr. 5, ap.7
(35.79 mp), ap.8 (12.14 mp), ap.14 (35.79 mp), si ap.15
(12.14 mp), toate la pretul de 80.030. 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 (MDS Vlampa) situat in Satu Mare zona
Petre Ispirescu f.n. impartit in 10 parcele de 350 mp pana
la 622 mp, la suma 67.223 euro.
Teren intravilan (West Regal) situat în localitatea Satu
Mare, str. Păuleştiului, nr. 76, judeţul Satu Mare, în suprafaţa de 1.800 mp la pretul de 179.520 lei.
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.

TERENURI

SC BIZMANN SRL
- autoturism Opel Astra Classic II,
- 6.897,00
lei;
- autoutilitara Renault Master,
- 11.495,00 lei;
- autocamion Daewoo Avia, - 13.410,00 lei;
- autocamion Mercedes Atego 817,
11.495,00 lei;
- stocuri marfa - 36.499,00 lei;
- obiecte inventar
- 7.903,00 lei;
mijloace fixe - 58.498,00 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
dacia 1305
1.000
pompa rk
2.267.72
combina frigorifica
casa de marcat 572.5
casa de marcat 480
sistem de supraveghere
sistem de supraveghere
mobilier
1.500
sistem gestiune5.425.98
sistem gestiune6.367.57

20.000
924.29
811.29
770.97

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

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

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.euroinsolv.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 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
banc aspirant 2,161.78 lei
cabina vopsit 13,951.36 lei
cabina vopsit 23,001.62 lei
SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA
11,280.00 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304
lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT
lei
Diverse utilaje de panificatie

67.31 lei

2,935.00
11,720.00

SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc

SC SOTARA SRL
AUTOTURISM OPEL 8,866.00 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

Teren intravilan 12 arii în Botiz pe strada Noroieni la doar 800 m de Aqua Park. Proiect
existent pentru o pensiune. Preţ negociabil 22.000 euro. Detalii la nr. 0741111269

SC OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole
Vaci Holstein 32 Buc

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii
lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
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 HORIZONT SRL
Masina de mixat vopsele 4.405 lei
Masina de mixat vopsele 2.456 lei
Casa de marcat
432 lei
Autoturism espero
1.465lei
Mobilier
640 lei
Mobilier
46 lei
Stoc marfa (vopsele) 43.210 lei.

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

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

50,500.00

Vând casă cu etaj în Satu Mare

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

15,040.00

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD

Gazeta de Nord-Vest
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APARTAMENTE
l Vand loc de casa la Livada 3 CAMERE
10 ari cu front de 16m,gara
l
Vând ap. 3 camere la
mica Tel:0746.957.525
parter,Carpaţi
2, utilat.Preţ nel
De vanzare 25 ari teren
gociabil,
merită
văzut. Tel:
intre Somes si dig, jumatete cu
0748.380250
pomi fructiferi mari, restul penVand apartament 3 catru
gradinarit.
Telefon l
mere,
et.4,
micro 15, renovat
0771.223.795
recent,
27.000
euro. Tel
l
Vand teren 26 ari Satu
0747519133
Mare,
str.Curtuius.
Tel
l Vand apartament 3 camere
0744.511.030
l Schimb teren agricol cu in micro 17 etaj 4 Tel
:0744.646.152
garsoniera. Tel 0721.022.662
l
Vand terenuri in Satu
Mare, str.Victoriei 35.5 ari si 26
ari
pe
str.Curtuius. APARTAMENTE
4 CAMERE
Tel.0744.511.030
l Vand teren pentru casa,
Poligonului nr.43. 0722 l Schimb apartament cu 4
camere in Timisoara in zona
637.103
l Vand teren intravilan 1079 centrala 100mp, cu apartament
mp., strada Padurea Noroieni sau casa in Satu Mare. Accept
Variante. 0722415202
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in l Vând apartament cu 4 caMartinesti, cartier Verona. Tel mere în Micro 17. Informaţii la
telefon: 0751149372
0744.252.824
GARSONIERE

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 ora 08:00, SC
WEST REGAL SRL 08:30, , SC. LOCATERM S.A.
09:30, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A 10:00, SC
B&G ITALCONSTRUZIONI SRL 10:30, SC
MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC MIDICONS
SRL 11:30, SC MDS VLAMPA CONSTRUCT SRL
12:00 , SC ANDANDINO LAND SRL ora 12:30, SC
TECHNOTRADE SRL 13:00, SC DOMINIUM
SRL ora 13:30 , SC ELEGANCE COM SRL ora
14:00 pm, SC HORIZONT SRL ora 14:30, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00,
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie
publica bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri ora 11:00 lista bunurilor mobile si imobile
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa
lichidatorului judiciar la sediul ales al acestuia din str.
Constantin 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 judiciar scoate la vanzare prin licitatie
publica bunurile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3
bucati, prêt de pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone
1 bucata prêt de pornire 4.900 euro, licitatia se organizeaza
in fiecare zi de vineri ora 9:00 am, si va avea loc in localitatea Dorolt nr. 233/E, jud. Satu Mare.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de administrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta
in, 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. Brancoveanu
nr. 3/A, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.
Valorile bunurilor mai sus exprimate nu conţin TVA
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 diverse 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.

l
Vând apartament 2
camere, Micro 15 str. Oituz,
preţ
19.500
euro.Tel.
0720.031.047

VÂNZĂRI CASE

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
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 frumoasa. Tel 0261.871.558
l Vand casa in Lazuri. Telefon 0745842620
l Vand casa in curte comuna
pe strada Iuliu Maniu, pret
38.000 euro. Tel 0722616473
IMOBILIARE CAREI

l Vand 1756 mp teren arabil
intravilan, Carei. 0740232781
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.
Vind spatiu comercial Carei, 1
Decembrie 1918, 42, TABU
ABC, 60 mp (3x30 p+m).
0744632597

Vând parterul din casă cu 2
l Vand Garsoniera pe strada nivele cu grădină, cartierul TiArinului. 7000 euro negociabil. tulescu. Telefon 07520741458203
217797 sau 0740-463442.
l Vând garsonieră Micro 15,
etaj I, termopane, 20 mp, preţ - Vând casă pe strada Retezatu11.000 euro. Telefon 0747- lui nr. 30. Curte comună. Preţ
907020.
29.000 euro sau schimb cu IMOBILIARE
l Vand sau schimb cu garso- apartament. 0740-227618.
ALTE LOCALITĂŢI
niera confort sporit, casuta alcatuita din camera bucatarie l Haşdeu 14, Casă 2 camere,
baie (apa, curent) situata langa bucătărie, baie, cu intrarea prin VAND LOC DE CASA IN
strand. Tel: 0770.467.713
curte comună. Vând 32 000 SATU MARE, IN CAREuro sau schimb cu aparta- TIER IRIS, 9 ARI, INTRAVILAN,
OFERTA
ment. Telefon 0742943135.
APARTAMENTE
l De vanzare un apartament AVANTAJOASA. TELE2 CAMERE
intr-o casa particulara, garaj, FON 0744.432.370
Vând apartament 2 camere 54 curte, incalzire centrala. telefon
mp + 2 balcoane, etaj 4, pe 0755.431.345, intre orele 17- Cladire in Borsa, Maramures,
drumul Careiului 154/A, 19
trei nivele, suprafata locuibila
preţ negociabil - 16.000 euro. l Vand casa partial demolat 280 mp, str.Viilor, nr.59, graInformaţii, telefon 0754- cu front de 9m in total 5 ari dina 21 de ari plus anexe gosteren pe Gabriel Georgescu nr podaresti. Merita vazuta. Tel
504755.
52 cu gaz,canalizare+apa si cu- 0748.559.286
Vând urgent apartament cu 2 rent.Tel:0746.957.525
camere, etaj II cu balcon, situat in Micro 15, str. Ozana.
Pret
20.000
euro.
Welness Spa
0740788506
l
Vand apartament 2
camere. 0736785949
l
Vand apartament , 2
camere
pe
Botizului
0736.785.949
l
Vand apartament 2
camere, Drumul Careiului,
Micro 16. Telefon 0746736188

Ravensburg Nr.7
Satu Mare
FitneSS
Solar
Saună
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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
Casă S+P+M, cu suprafața construită de
170,36 mp și suprafața utilă de 136,28 mp +
teren intravilan în suprafață de 238 mp, situate
în loc. Satu Mare, str. Clujului, nr. 35, jud. Satu
Mare – 73.880 euro

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

Apartamente:
Apartament 2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 24.300 euro
Apartament, cu suprafața construită de 100,40
mp și suprafața utilă de 80,32 mp, situat în Satu
Mare, str. Zenit, bloc Z2, ap. 15, jud. Satu Mare
– 34.890 euro

Dacia Logan, Break, an fabricatie 2007 –
5.261 lei + TVA

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1
Decembrie 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 extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 7.221 euro
Teren în suprafaţă de 350 mp, situat în mun
Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi ( incinta
Pieţei de alimente nr. 1 la intrarea de pe str. Martirilor Deportați , colț cu str. Voltaire – 102.375
euro, respectiv 292,50 euro/mp
Alte imobile:
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie administrativa, productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp, alaturi de
utilaje agricole si 21 de bovine – 246.866 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mar, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp 324.654 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 ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 58.055 euro
Constructie cu destinatie productiv-administrativa, 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 - 33.000 euro
Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, 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,
situat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud.
Maramures – negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. 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, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km –
7.400 euro + TVA
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Mica publicitate

Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație
2007, motor tip D 20066 LF31, capacitate
cilindrică 10.518 cmc, putere max. 324
Kw/1.900 rmp, nr. de înmatriculare SM 16
FIN - 12.300 euro + TVA, posibilități de rată
Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 2.595 euro + TVA

Renault Twingo, an fabricatie 1998 – 1.330
lei + TVA
Diverse:
Sistem transport cu cupa Kubat ( nou ) 33.089 euro + TVA, negociabil
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( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje tamplarie PVC
)- proprietatea Termotib SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kinetoterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) proprietatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) proprietatea Luciana Com 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 )proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
Bunuri mobile ( Miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct 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
platforma, 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 ) proprietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
) proprietatea Panif Sebini 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, combina frigorifica,
diverse) proprietatea Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( laptop, mobilier, imprimanta, scanner ) proprietatea Global Job Experience SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sectionale pentru usi de gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca ) Agro Nord Vest
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 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.

l Vand casa in Craidorolt.
Grupul TROTA angajeaza soferi profesionisti
0748928686
l
Vand casa taraneasca la pentru tiruri frigorifice, lucru pe Comunitate. Daca
Medisul
Aurit.
Telefon ai permis C+E, suna la 0740295418 sau trimite CV
0755.583.070
la soferitir@trota.ro Interviul se va tine în zona ta.
l Vand teren agricol. Telefon
0721.022.662
l
Vand casa, pozitie frumoasa, pe baza unui motiv o
vand cu 70% reducere. Informatii la telefon 0261.871.558
l Vand casa in Micula, 2 camere, bucatarie, hol cu anexe si
gradina. Tel 0745.323.219
l
Vand casa in localitatea VÂNZĂRI DIVERSE
CHIRII
Pomi. Telefon 0756.698.714
AGRICOLE
l Doresc chirie garsoniera
VÂNZĂRI AUTO
l
Vand paleti producator. sau
apartament.
0748220359
Tel.0751.616.154
Vând Citroen C3, 1.1
Vand triticale. Telefon
benzină, an fabricaţie 2008. l
PIERDERI
0773.384.389
Telefon 0742913114.
l Vand semanatoare de grau
Vand Renault Megane, an si de porumb. Telefon l Pierdut Certificat Constatator Krokove Gheorghe PFA,
2011, cutie automata, diesel, 0786.602.150
str crisan 37/A Tasnad. Se del
Vind
tractor
U650,
stare
tel 0758.306.644
foarte
buna,
ieftin. clara nul.
Vand Vw Crafter, 2007. Pret 0740167219, 0740897141
6.900 euro negociabil. l Vand mori actionare tractor/electri, desfacatori porumb
Tel.0740.899.509
actionare
tractor/electric,
l Vand motocicleta BMW amestecator furaje.Utilajele
K 1200GT din 2004, neima- sunt noi;Tel:0723.506.508
triculat, Germania, 4500 euro. l Vand tractoare Fiat, Case,
International, coase, discuri,
0744897711
l
Vind camioneta Iveco agricole noi, prese balotat, sem3500 kg, 7 locuri, neinmatric- anatori, anvelope tractor, cabulat, roti duble si rezervoare din ine tractor. Tel: 0740.590.459
tabla pentru combustibil 1.000 l Vand discuri noi din import, tractoare International,
litri.0744897711
l Vand masina Hyunday cu Fiat, Case, putere 50 CP-125
7 locuri, K102/5800, an fabri- CP, coase, semanatori, preturi
catie 1999, km 160.000, motor acceptabile. Tel. 0756.949.699
Gazeta de Nord-Vest
doch (american), benzina, 550
euro, negociabil. Telefon
se poate achiziţiona
0755.431.345 intre orele 17-19 ÎNCHIRIERI
PIESE DE MAŞINI
Vânzări anvelope second
hand si noi. Jante tablă si aliaj,
tel:0746 817 662
l Vand piese pentru Dacia,
dezmembrez Dacia, electromotor, alternator, capota, bara, etc.
Tel 0740698675
VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand lemn stejar si fag, 180
lei ms. Tel 0758.413.923
l Vand peleti fag, producator, Carei. 0748220359.
l Vand mobila de bucatarie
cu aragaz si chiuveta Tel
:0754.523.463
l Vand biblioteca cu 2 dulapuri ,biblioteca ,si bonus un dulapior BONUS ,1700 LEI
ultimul pret 0742987140
l Vand bricheti RUF din fag
si rotunzi pentru foc la 6.5
RON baxul de 10 kg.
0748.911.480

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

din lanţul
de magazine

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

l Autoturisme 0743450946
l Închiriem spaţiu pentru
Depozit, suprafaţă utilă 450
mp. plus Beci, Atelier auto trei boxe utilat şi spaţiu comerical de 350 mp., în Negreşti
Oaş 0744.868.621
CUMPĂRĂRI

l
Cumpar argint 1,7
lei/gram. 0744797695
l Cumpar garsoniera, apartament 1-2 camere. Telefon
0751.616.154
VÂNZĂRI ANIMALE
l
Cumpar stiuleti (fara
boabe). 0745211632
l
vand purcei, Carei.
l Colectionar cumpar marci
0746647973
germane (DM). 0754456858
l Vind pui de carne, Tiream.
Telefon: 0744314043

Federalcoop
Satu Mare
dă spre închiriere
spaţii la etajul clădirii din str. DECEBAL, nr. 2,
Satu Mare, pentru
activitate de birotică.
Informaţii la:
0261-712670.
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Programe TV

Televiziunea
care te respectă!

Recomandare
Ora 20.30 - Casino Royale
07:00 Telejurnal matinal (R) - România –
portret
de
ţară
0 7 : 5 0 S p o r t
08:00Telejurnal matinal (R) - România – portret de ţară
08:45 Sport 08:50 Vorbeşte
corect! 09:00Ştirile de mâine (R)
09:35Vreau să fiu sănătos
09:40Carpaţii, Plămânul Europei09:45Discover
Romania
09:55 Vorbeşte corect! (R) 10:00
Teleshopping 10:30 Cu 80 de
tablouri la capătul lumii
11:00TVR 60 (R) 12:00Teleshopping 12:30 Tu votezi România
13:00 Adevăruri despre trecut (R)
13:30 Superconsumatorul 14:00
Telejurnal 15:10 Convieţuiri
17:00Telejurnal - Ştiri electorale
17:30Interes
general
18:25Carpaţii, Plămânul Europei
18:30 Vorbeşte corect! (R)
18:35Perfect imperfect - Partea I
19:00Perfect imperfect - Partea a
II-a 19:35Perfect imperfect Partea a III-a 20:00Telejurnal România – portret de ţară 20:50
Sport 21:00România 9 - Partea I
21:45 România 9 - Partea a II-a
22:20Ştirile de mâine 23:00 Ora
de ştiri - Ştiri electorale
10:30
Vorbeşte
lumea 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00 Lecţii
de viaţă 15:00 La
Maruţă
17:00
Ştirile Pro Tv 18:00 Ce spun
românii 19:00 Ştirile Pro Tv
20:30Casino Royale 23:00 Ştirile
Pro Tv
08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
1 0 : 5 5 Te l e s h o p ping11:15Mireasă
pentru fiul meu 13:00Observator
14:00 Mireasă pentru fiul meu
16:00 Observator 17:00Acces direct 19:00 Observator 20:00 Observator special 20:30 X Factor
23:30 Un show păcătos
01:00Cursa pentru viață
Nr. 1459 / 16.11.2016
INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul în
Satu Mare, str.Maramureș nr.15, înregistrat la
UNPIR sub nr. RFO II – 3778, CIF
31609950,
(fost
C.I.I.
LUCIAN
DIMULESCU) 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 MIRACRIS FACE OFF SRL-D, CUI
29807247
Mobilier bar :

07:00 Teleshopping
07:15Trăsniți din
NATO
(R)
07:45Focus 18 (R)
09:30 Teleshopping
10:00 Mondenii 11:00 Teleshopping 11:30Dosarele DNA (R)
12:30Focus
Magazin
(R)
13:30Teleshopping 14:00 Focus
14:30 Teleshopping 15:00 Cireaşa
de pe tort 16:00 Mondenii 16:30
Focus 17:00 Trăsniți din NATO
(R) 18:00Focus 19:30 Mama mea
gătește mai bine 20:30Cronica
cârcotaşilor 22:30 Trăsniți din
NATO 23:15 Focus din inima
României 23:45 Focus Magazin
07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshopping 08:15 Cu
capul în nori 09:45
Te l e s h o p p i n g
10:151001 de nopți 12:30 Știrile
Kanal D 13:30Te vreau lângă
mine15:45 Teo Show 17:00Bravo,
ai stil! 18:45 Știrea zilei 19:00
Știrile Kanal D 20:00 Ziua în care
mi s-a scris destinul

07:00 – Documentar: „Ascendent”,
ep. 6
07:30 – Ştiri NV TV
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii: „John
Bunyan”
09:30 – Program pentru copii:
„Carlos Omida”, ep. 12
10:00 – Teleshopping I
11:00 – Documentar: „O ştiinţă
fascinantă”, ep. 3,4
12:00 – Glasul Bisericii (reluare)
13:00 – Muzică şi voie bună (reluare)
15:00 – Teleshopping
16:00 – Calea Adevărul şi Viaţa
17:00 – Eu cu cine votez? (direct)
17:30 – Marile Oraşe: „Cairo”
18:00 – Ora Adevărului (direct)
19:00 – Ora Adevărului - Ediţie

20:00 Internul 22:05 Westworld
23:05Warren Jeﬀs: Un profet
poligam
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 Fotbal
UEFA Champions League 15:00
Ştiri Sport.ro 16:00 Rezumate
UEFA Europa League 18:00 Ştiri
Sport.ro 18:30 Ora exactă în sport
19:00 Baschet Europe Cup:
Petrolina AEK - U-Banca Transilvania Cluj-Napoca 20:45 Ora
exactă în sport 21:00 Ştiri Sport.ro
22:00 Fight Night: "Bătaie ca în
Las Vegas!"

specială de sărbători (direct)
19:30 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – Viaţa la ţată
21:45 – Muzică de petrecere
22:30 – Film serial: “Secţia de
Poliţie”, ep. 6
23:00 – Ştiri NV TV
23:40 – Muzică de petrecere
00:10 – Muzică şi voie bună
(reluare)
02:00 – Film artistic: „Drumul”
03:30 – Marile Oraşe: „Cairo”
04:00 – Dialoguri de Valeriu Ioan
(reluare)
05:00 – Viaţa la ţară (reluare)
(reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
07:00 – Ştiri NV TV

08:40 Numai de bine
(R) 09:00 Previziuni
10:40 Pe cuvant 11:00
Previziuni
12:00
Obiectiv
14:00
Esențial 16:00 100 de minute
18:00 La Ordinea Zilei 20:00
Subiectiv 21:00 Sinteza zilei
23:15În gura presei
07:00 Dimineaţa de
ştiri la Realitatea TV
11:00Oameni şi fapte
14:00Casa Poporului
15:00Ne wsro om
18:00 Realitatea de la
fix 18:30Deschide lumea 20:00
Prime Time News 21:00Jocuri de
Putere23:30 Realitatea de la fix

07:50 Cel mai
mare ipohondru
09:40 Iron Man Omul de oțel 3
11:50 Hotelul Taj Mahal 13:20
Ajunul Craciunului 14:50Trauma
16:50 Misiune: Imposibilă.
Națiunea secretă 19:00 Divort
19:30Nu-i totul alb sau negru

07:00 Omnisport:
Watts (R) 07:15
Campionatul Mondial de Turisme FIA
by LG: Etapa de la
Hungaroring (R) 08:00 Campionatul Mondial de Turisme FIA by
LG: Etapa de la Marrakech (R)
08:45 Campionatul Mondial de
Turisme FIA by LG: Etapa de la
Nürburgring (R) 09:30Omnisport: Colţul regizorului (R) 10:00
Omnisport: Watts (R) 10:30 Curling: Campionatul European 13:00
Fotbal - Liga Americană de fotbal
MLS (R) 14:30 Fotbal - Liga
Americană de fotbal MLS (R)
16:00 Schi alpin: Cupa Mondială
(R) 17:00 Schi alpin: Cupa
Mondială (R) 18:00 Curling:
Campionatul European 19:55
Ştiri: Ştirile Eurosport 20:05 Campionatul Mondial de Turisme FIA
by LG: Etapa de la Rusia (R) 20:45
Campionatul Mondial de Turisme
FIA by LG: Etapa de la Portugalia
(R) 21:30 Călărie: CircuitulCampionilor Global 22:30 Schi alpin:
Cupa Mondială (R) 23:15Schi
alpin: Cupa Mondială (R) 00:00
Fotbal - Liga Americană de fotbal
MLS 00:25 Ştiri: Ştirile Eurosport

07:40 Vânătorii de
l i c i t a ţ i i
08:10Războiul depozitelor - Canada Vrei să-mi miroşi părul? 08:35 Executorul - Război pentru profit
09:05 Cum se fabrică ? - Scaune
pentru mașinile de curse Indy, flori
de hârtie, generatoare 09:30Cum
se fabrică diverse lucruri? 10:00
Supravieţuire în doi - Câmpii
îngheţate 11:00 Maşini pe alese Jag E-Type 12:00Frăția motoarelor
13:00Trenuri în Alaska - Zonă
moartă 14:00 Trenuri în Australia
15:00Deschizătorii de drumuri Întuneric și lumină 16:00Vânătorii
de licitaţii 16:30 Războiul depozitelor - Canada - Vrei să-mi
miroşi părul? 17:00Executorul Război pentru profit 17:30
Licitații contra cronometru Micul alter ego al lui Scott 18:00
Maşini pe alese - Ford Mustang
GT din 1988 19:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? - Metroul
din
St
Petersburg/Cafeaua
Civet/Aparatele pentru făcut chipsuri 19:30 Cum se fabrică ? 20:00
Căutătorul de maşini clasice - O
poveste lungă 20:30 Căutătorul de
maşini clasice - Un Hellcat hotărât
21:00 Mașini nervoase: Un nou
garaj - Barret-Jackson

a) Canapea – 6 buc – 340,20 lei / buc
b) Tabureti – 10 buc – 28,35 lei / buc
c) Scaune – 4 buc – 47,25 lei / buc
d) Mobilier bar – 1134 lei
e) Masute cafea – 10 buc –37,80 lei / buc
f ) Aparat aer condiționat – 540 lei
g) Aparat purificat aer – 972 lei
h) Boxe – 2 buc – 486 lei
i) Amplificator – 340,20
j)Casa de marcat – 194,40 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și
miercuri, la ora 8:30 , începând cu data de
03.10.2016 .Garanția de participare la licitație
– 10% din valoarea de pornire.
2) SC TERMO FENSTER SRL, CUI

16633610
a) Autoutilitară Dacia Drop Side 1.9 D, an
fabr.2004 – 1961,01 lei
b) Compresor Fiac Apollo 1000 – 382,64 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora
9.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire.
3)SC ART ING CONSTRUCTION SRL,
CUI 27179570
a) Mobilier birou – 2405,21 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora
9:30.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire

4) SC DORHER INVEST SRL, CUI
28333463
a) Autoutilitară Ford Transit, nr.înmatriculare
SM-08-DHR, an fabr.1994 – 3198,94 lei
b) Compactor Bitelli – defect – 3812,67 lei
c) Mobilier – 79,42 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora
10.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire.
5) SC SAMINVEST CFG SRL, CUI
16088328
a) Imobil situat în Satu Mare, B-dul Traian
nr.21, parter – spațiu comercial compus din
birou, hol și grup, SC=27,05 mp, SU=24,25

08:00 Inimă de
frate
(R)
09:15Vieti
schimbate (R)
10:15Intrigi in Paradis (R)
11:30Dragoste cu imprumut (R)
13:30 Teleshopping 14:00Clona
15:00Culorile iubirii 16:00Pentru
că te iubesc 17:00 In asteptarea
dragostei 18:00Intrigi in Paradis
19:00 Vieti schimbate 20:00
Dragoste cu imprumut 22:00
Inimă de frate 23:00 State de Romania

HOROSCOP

BERBEC (21.03 - 20.04)
Nici nu aţi terminaţi
bine o lucrare importantă, că vă
gândiţi deja să începeţi alta.
TAUR (21.04 - 21.05)
Se pare că sunteţi irascibil din cauză că aţi ratat o afacere.
GEMENI (22.05 - 21.06)
S-ar putea ca persoana
iubită să vă reproşeze lipsa de
afectivitate şi faptul că acordaţi
prea multă importanţă afacerilor.
RAC (22.06 - 22.07)
Este posibil să înţelegeţi
greşit acţiunile unui partener de
afaceri şi să vă certaţi. Fiţi calm şi
să analizaţi împreună tot ce s-a
întâmplat, pentru că altfel riscaţi
să rupeţi relaţiile.
LEU (23.07 - 22.08)
Vă sfătuim să nu vă faceţi un program strict, pentru că
este posibil să apară evenimente
neprevăzute.
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)
Este posibil să vă certaţi
cu persoana iubită, pornind de la
o contradicţie într-o chestiune
minoră. Vă recomandăm să nu
fiţi impulsiv.
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)
Relaţiile sentimentale şi
contactele sociale pot avea de suferit din cauza unor probleme de
comunicare.
SCORPION (23.10 - 21.11)
Dimineaţa vă pregătiţi
pentru o călătorie sau pentru plecarea în concediu.
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)
Aveţi succes în toate activităţile legate de cămin. Dacă
aveţi ocazia să plecaţi într-o călătorie, vă sfătuim să refuzaţi.
CAPRICORN (21.12 - 19.01)
Staţi mai bine cu banii
şi intenţionaţi să plecaţi într-o călătorie la rude.
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)
Dimineaţă
sunteţi
foarte ocupat cu o afacere urgentă. Membrii familiei vă solicită ajutorul, dar sunteţi tentat să
îi refuzaţi, pe motiv că nu aveţi
timp.
PEŞTI (19.02 - 20.03)
S-ar putea ca dimineaţă
să nu vă simţiţi prea bine şi să nu
vă puteţi respecta programul. Cel
mai mult regretaţi că nu puteţi
onora invitaţia unui prieten.
– 82.114 lei
În fiecare zi lucrătoare de miercuri și luni, la ora
10:30 începând cu 02.11.2016.
Garanția de participare la licitație – 10% din
valoarea de pornire.
Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA,
urmând ca în funcție de prevederile Codului
Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare,
pentru fiecare caz în parte, dacă va fi cazul.
Solicităm persoanelor interesate de
cumpărarea bunurilor depunerea de oferte
pentru cumpărarea acestora. Ofertele vor fi depuse la lichidatorul judiciar.
Informații suplimentare– tel.0745545862.

Gazeta de nord-Vest

Ultima oră

16/ Miercuri, 23 noiembrie 2016

Dublă lansare
de carte
semnată
Teodor Curpaş

Comandat de Pnl satu Mare, tipărit de sC nord Vest tV advertising sRl, CMF: 11160004

la RestauRantul
„MioRiţa”

Joi, 24.11.2016, la ora
16:00,
la
Restaurantul
„Mioriţa” din satu Mare sunteţi
invitaţi la dubla lansare de
carte a domnului profesor
Teodor Curpaş.
„Veşmântul poeziei” şi volumul VIII din „Oameni şi
Fapte”.
alături de dumnealui,
lansează un volum de versuri
fostul său elev, tărcean Vasile,
cântăreţ de operă în Germania.
Vă aşteptăm cu drag!

În spiritul Crăciunului...
De la vorbă la faptă e
cale lungă... ne-o demonstrează şi
povestea de azi de la bursă. Că tot
a început Postul Crăciunului iar

mesajele care ne înconjoară sunt
de genul „ să fim mai buni, mai
generoşi, mai grijulii, mai iertători”, poate că n-ar strica să şi în-

cercăm să şi punem în practică
aceste gânduri... Măcar de dragul
sărbătorilor. ieri pe la prânz în
plin centrul sătmarului ne-a fost
dat să vedem un om al străzii
căzut lat pe trotuar... unii martori
susţineau că a fost împins pe scările unui restaurant din zonă, alţii
că a picat din senin... a fost chemată ambulanţa şi omul străzii a
ajuns la spital... acum rămâne
consternarea celor care au fost cu
sau fără voia lor martori la incident... Şi întrebarea: de ce ai vrea

să foloseşti forţa pentru a scoate
un amărât dintr-un local? Căci,
deh, de la astfel de grozăvii se
poate ajunge foarte uşor la cazuri
penale...

