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Angajamentul echipei ALDE: Investiţii
de peste un miliard de euro în Sănătate
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor

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

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinicA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-STOP

Azi este
Vineri, 9 decembrie 2016

ziua 344 a anului

Spune adevărul şi atunci nu va
trebui să ţii minte nimic.

(Mark Twain)

Soarele răsare la 8 şi 6 minute,
apune la 16 şi 37 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox  - † Zămislirea Sfintei
Fecioare Maria de către Sf. Ana;
Sf. Proorociţă Ana, mama Prooro-
cului Samuel (Dezlegare la ulei şi
vin)
Romano – catolic - Sf. Juan
Diego Cuahtlatoatzin
Greco – catolic -  Conceperea
Preasfintei Fecioare Maria de către
Sf. Ana (Neprihănita Zămislire).

1934 - Dinu Lipatti primește
Premiul de compoziție „Ge-
orge Enescu” pentru suita sim-
fonică „Șătrarii”.

OPINIE DE GAZETAR

TEODOR CURPAŞ

În general, despre un
scriitor vorbesc criticii literari. De
fapt, cel mai bun, exact şi foarte
precis vorbeşte opera sa. Este
adevărat că, în vremurile tulburi
pe care le trăim azi, din păcate,
oricine poate să vorbească despre
oricine şi orice. Eu îl cunosc pe
scriitorul, profesorul, criticul de
artă, omul, soţul şi tatăl a doi copii
reuşiţi încă din perioada în care
am fost repartizat în  Satu Mare.
A fost şi a rămas omul care mi-a
atras atenţia printr-un fel de a fi,
deosebit de masa de oameni cu
care am luat contact. Avea şi are
un fel de a vorbi mai dulceag, mai

cald şi chiar mai apropiat de om,
indiferent de talia pregătirii sale.
Nu este omul „din piaţă”, ce
împrăştie opinii cu iz de verdicte,
valabile pentru lumea gălăgioasă
şi confuză. Deşi simte de multe ori
că nu este înţeles, îşi dă seama de
acest lucru şi caută, totuşi,
înţelegerea, găsind-o şi bu-
curându-se de ea. Este greu să
vorbeşti şi, mai ales, să scrii despre
Alexandru Zotta, este greu să-l el-
ogiezi tocmai pentru că e greu să
te ridici la înălţimea personalităţii
domniei sale. Eu nu încerc s-o fac,
dar scriu prezentele rânduri nu ca
un critic literar sau analist, ci îmi
exprim cu bucurie respectul şi
preţuirea pe care o nutresc pentru
acest om minunat, de care mă
leagă o frumoasă colaborare şi
ataşament de familia sa frumoasă
şi reuşită. Ca soartă ne asemănăm,
mai ales că încercăm sentimentul
„distanţei mari” faţă de cei dragi.
Poate unii nici nu visează ce
înseamnă acest lucru, când stai şi
lăcrimezi cu pozele copiilor în
faţă! 

Mă bazez acum, când
scriu, pe o colaborare trainică,
rodnică şi continuă cu Alexandru
Zotta, prezent la cele mai impor-
tante evenimente din domeniul
culturii în judeţul nostru, la uni-
versitate, în ţară şi nu numai. Satu
Mare are o valoare şi un loc de-
osebit, atât în inima şi sufletul lui
Alexandru Zotta, cât şi în paginile

ziarelor sau a studiourilor de tele-
viziune. Este prezent aici cu pasi-
unile sale şi cu înaltul său
profesionalism. Îşi aduce mereu
contribuţia la promovarea valo-
rilor culturale în judeţul nostru. A
privit mereu cu încredere pe
debutanţii în poezie, în genurile şi
speciile literare, în teatru, în
muzică şi artă plastică, încura-
jându-i şi întinzându-le o mână de
ajutor prin simple cuvinte ce s-au
„lipit” de sufletul autorilor! Ce
frumos! Important că nu i-a privit
cu invidie şi dispreţ, ci, din contră,
a lăudat ce se poate lăuda şi a im-
primat o linie de dirijare spre mai
bine. La diferitele lansări de carte,
cuvântul lui Alexandru Zotta a
pătruns în sufletul şi mintea auto-
rilor, dar şi a auditorului de di-
verse profesiuni. Cuvintele lui
sunt ca nişte stânci, el fiind un cu-
rajos, consecvent şi hotărât şi din-
colo de toată tristeţea în care
trăim, există mereu o „Odă a bu-
curiei!”, el fiind de multe ori inter-
pretul! El transmite, cu puternică
forţă, aspecte ale binelui, ale
adevărului, ale dreptăţii şi ale fru-
mosului. Şi toate acestea cu atâta
bun simţ, trăsătură de bază a car-
acterului său! Este, totuşi, un op-
timist convins! 

Am verificat acest lucru.
Şi totul derivă de la familie, de la
mândrie şi în acelaşi timp îngrijo-
rare! E puternic şi ştie ce vrea de
la viaţă. De aceea, catedra

universitară şi titlul de doctor în
ştiinţă, sunt dobândite prin
muncă zdravănă de o viaţă. Nu
se poate compara nicicând cu
un politician, indiferent de ran-
gul asumat, pentru că la Alexan-
dru Zotta e studiu serios,
muncă şi multă transpiraţie.
Dacă în parlament ar exista ast-
fel de oameni, ţara aceasta ar
prospera!    El are cuvinte ca
munţii  şi ne cheamă spre
înălţimi! O face pentru că e plin
de credinţă şi este omul ce poate
lumina cărările, ce poate birui
moartea prin focul crezului său
artistic. Apare acest foc în vol.
III din „Intermitenţe critice”,
exact în Eseuri despre poezie,
editată acum, în 2016. 

Trebuind să scriu de-
spre o personalitate, mi l-am ales
pe Alexandru Zotta, tocmai
pentru cele arătate mai sus. El a
scris despre alţii, dar alţii nu s-au
prea îngrămădit să scrie, la
vedere, despre el. Am făcut-o
pentru a-i aduce aminte că este
o adevărată valoare şi că nu tre-
buie să uităm de valori cât sunt
în viaţă. Acum, în prag de marea
sărbătoare a Naşterii Domnului,
în numele NVTV şi a
sătmărenilor, îi doresc ca Dum-
nezeu să-l binecuvânteze pe el şi
familia sa cu sănătate, ani mulţi,
fericiţi şi rodnici! Sărbători
fericite! 
La mulţi ani! 

Alexandru Zotta – o valoare de excepţie! 

recoManDărI  norD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

ORA ADEVĂRULUI
Înscrierile pe Lista Moşului
continuă şi astăzi de la ora 18:00,
pe NORD VEST TV
Copiii din municipiul Satu Mare
au din nou oportunitatea să se în-
scrie pe „Lista Moşului” - campa-
nia Nord Vest TV şi Partenerii,
ediţia a VIII-a, pentru a beneficia
de un dar primit din partea aju-
torului de Moş Crăciun.

INCURSIUNE ÎN COTIDIAN
ÎNGERAŞII DE CRĂCIUN

Elevii-artişti, care studiază la
Liceul de artă AUREL POPP
din Satu Mare, de la clasa de
pian a profesoarei ANGELA
KUSNYER , l-au încântat pe
Moş Nicolae şi Moş Crăciun
cu momente muzicale clasice
fermecate. Vă invităm să-i
urmăriţi pe aceşti îngeraşi-
pianişti, care vă vor încânta
cu colinde şi compoziţii cla-
sice, interpretate la pian. Re-
alizator: Dumitru
Ţimerman.

DIrector
eDItorIaL

Voicu D. Rusu

eDItor
coorDonator

Victor  
Constantinovici Director fondator

Ion bledea

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

pubLIcItate: Bogdan Tulbure

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

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

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

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu

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

corectură: Ştefan Chiş

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

Tipărit la SC Garamond
Tipografie SRL

Manager
Mircea Govor

URDA ŞI ASOCIAŢII IPURL
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
b) Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1.584,33 lei
c) Stoc de marfă – 8.141,26 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni si miercuri, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

2) SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a)Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 25.080 lei 
b) Set mobilier birou – 930 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole
electrice,jucării,etc. – 507.500 lei. Se vând în bloc sau individual. 

În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 
Prețurile de vânzare anunțate nu conțin T VA, 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 supli-
mentare– tel. 0786199011. 
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ALDE este formațiunea
politică care are un Pact
național de invesții în

domeniul Sănătății. Document
care prevede alocarea unui mil-
iard de euro în următorii patru
ani pentru dezvoltarea infra-
structurii medicale publice. La
nivelul județului Satu Mare au
fost realizate în ultimii ani cele
mai mari investiții în sistemul
medical.

Sănătatea la nivel
național

Pentru o mai bună activ-
itate în domeniul Sănătății din
România, ALDE propune o alo-
care totală, în patru ani, de 1 mil-
iard de euro, care cuprinde
construirea a trei spitale re-
gionale cu fonduri europene, în
Cluj, Iași și Craiova, în valoare de
600 milioane euro.

De asemenea, vorbim și
despre consolidarea și reabil-
itarea clădirilor de spital. O sumă
de 400 de milioane reprezintă un
minim necesar ca aceste clădiri sa
fie reablilitate, astfel încât să nu
existe niciun fel de risc în caz de
seism. Aceste aspecte conduc la o
sumă de un miliard de euro, suma
minimă a fi investită în următorii
patru ani.

Sănătatea la nivel
județean

Echipa ALDE a reușit
să obțină cele mai bune rezul-
tate din istoria
postdecembristă a sistemului
medical din județul Satu Mare.
Investițiile vorbesc de la sine.
În perioada 2012-2015 s-au in-
vestit 14.722.971 euro în sis-
temul public de sănătate din
județul Satu Mare!

2012 – 7 secții (Cardiologie,
Chirurgie cardio-vasculară,
Ortopedie, Radiologie, Pedi-
atrie, Chirurgie infantilă, Pe-
diatrie Tăşnad + Computerul
Tomograf )

2013 – 5 secții (Psihiatrie
Cronici – parter, locaţia 2,
Bloc operator Ortopedie – etaj
2, locaţia 1, Gastroenterologie
– etaj 4, locaţia 1, Interne I –
etaj 3, locaţia 2, Dermatologie
– etaj 1, locaţia 2 + lifturi, Sis-
tem încălzire Spital Judeţean
II, Ambulatoriul II, str. Gheo-
rghe Lazăr, modernizare Am-
bulatoriu Integrat al Spitalului
Orăşenesc Negreşti-Oaş și
proiectul “Servicii obstetricale
şi ginecologice îmbunătăţite la
nivel interregional”).

2014 – 4 secții (Medicină
Internă, Neonatologie și
Obstetrică), repunere în
funcțiune a Ambulatoriului II,
str. Gheorghe Lazăr și modern-

izare Ambulatoriu Integrat al Spi-
talului Orăşenesc Negreşti-Oaş.

2015 – s-au finalizat lucrările
pentru amenajare acces la Spitalul

Judeţean de Urgenţă Satu Mare,
str. Ravensburg nr. 2, din mu-
nicipiul Satu Mare, amenajare
parcare Spital Judeţean de
Urgenţă Satu Mare nr. I.

Angajamentul echipei ALDE: Investiţii de
peste un miliard de euro în Sănătate

În data de 13.12.2016 de la ora 15:00,  la Cabi-
net Dr.Coica va consulta

Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

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

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

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

Dr.  Peter  Viorica
Medic   Primar  Psihiatrie

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

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

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

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă, compe-

tenţă
în ecografie abdominală, ecografie vascu-

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

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

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

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

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

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică - ginecologie

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

Dr.  Bancea Nicoleta
Medic   specialist  dermato- venerologie

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

Dr.   Elena - Luiza  Beja
Medic specialist  dermatovenerologie

Oferă  consultaţii de :
- Dermatologie
- Venerologie
- Depistarea  şi  urmărirea  cancerelor cutanate
- Dermatoscopie
- Peelinguri  chimice
- Tratamentul  cicatricilor,  petelor  hiperpig-
mentate
- Injectări  cu Botox,  pentru  tratamentul ridu-
rilor  şi al  transpiraţiei excesive
- Injectări  cu acid  hialuronic (riduri, buze, po-
meţi, cearcăne)
Programări la telefon:  0755.12.99.25
____________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de 10.12. 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
____________________________________
La  cabinet Dr. Coica în     ,între orele 15:00-
18:00, va consulta

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat Nutriţie 

şi Boli Metabolice

-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, suprapon-
dere, subpondere, meniu personalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 , diabet
gestaţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipidemii, hipe-
ruricemii/guta
-determinarea glicemiei

Programări la telefon:  0741.135.808  intre orele
12:00-15:00
____________________________________
La cabinet Dr. Coica va consulta 

Dr.Bagi  Erzsebet 
Medic specialist  Pediatru 

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

Dr.Langhaus Eugen 
Medic Pediatru

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

Dr. Bontya Adriana
Medic Specialist Radiolog 

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

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

Dr. Aniţaș Răzvan 
Medic Specialist Ortopedie Traumatologie 

                                                                                       

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

Dr. Feciche Daniela 
Medic Specialist Neurologie

Programări telefon:  0745526346
____________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand
nr. 15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI  de la ora
11:00, va consulta

Dr.  Micu Bogdan Vasile
Medic Primar Chirurgie Generală

Programări telefon:0731.349.300
____________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand
nr. 15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI, de la ora
11:00, va consulta

Dr.  Rad Marcel Alexandru
Medic Specialist Urologie

Programări telefon:0731.349.300
____________________________________
La  cabinet Dr. Coica de la  ora  11:00 , va con-
sulta

Dr.  Micu Bogdan Vasile
Medic Primar Chirurgie Generală

Programări telefon: 0261/766390
____________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand
nr. 15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI de la ora
14:00, va consulta

Dr.  RUSU CRISTIAN
Medic Specialist Urologie

Programări telefon: 0731.349.300
____________________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele Ferdinand
nr. 15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI, de la ora
11:00, va consulta

DR. KISS MAGDALENA
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0731.349.300  sau
0261/863333
____________________________________

În fiecare zi de  Marti şi Joi  între  orele 13:00 şi
18:00, la Cabinet Dr. Coica bl.CU.6. ap. 2 va
consulta

Dr. STANCU LAPUSTE RAMONA
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0743.041.775 sau
0261/766390
____________________________________
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI va con-
sulta:

Dr.  Puşcaş Cristian
Medic Specialist Psihiatrie Pediatrica

şi Psihoterapeut

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

Dr.  MESAROS LACRAMIOARA
Medic Specialist ORL

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

Dr. REVESZ ANDREA
Medic Specialist Neurologie

Programări la tel: 0261/766390
____________________________________
În fiecare zi de  Marti şi Joi  între  orele 16:00 şi
20:00, la Cabinet Dr. Coica  va consulta:

Dr. BORHIDI  VLAD
Medic Specialist Gastroenterologie

Programari la tel: 0261/766390
____________________________________
În fiecare zi de  Marti şi Joi  între  orele 09:00 şi
13:00, la Cabinet Dr. Coica  va consulta:

Dr.  ŞTER SEVER
Medic Specialist Oftalmologie

Programari la tel: 0261/766390
____________________________________
La cabinet  Dr. Coica  bl. CU 18/1 va consulta
:

Dr. ARACS LOREDANA 
Medic Specialist  Oncologie

Programari : tel. 0771630015

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Liberalii îi îndeamnă pe sătmăreni
să iasă la vot
8PNL vrea să câștige alegerile și să constituie o majoritate în Parlamentul României

Reprezentanții PNL Satu
Mare îi îndeamnă pe
sătmăreni să iasă la vot

duminică, 11 decembrie, când
vor avea loc alegerile parla-
mentare. Preşedintele interimar
al PNL Satu Mare, Ioan Rus,
alături de deputatul Romeo
Nicoară şi viceprimarul Adrian
Albu, candidaţi din partea liber-
alilor sătmăreni, au susținut ieri,
la sediul partidului, o conferință
de presă încercând să-i mobi-
lizeze  pe sătmăreni. 

Primul care a luat cuvân-
tul a fost Ioan Rus care a spus că are
convingerea că sătmărenii au
înțeles mesajul PNL în această
campanie electorală.  “Vrem să
mulţumim sătmărenilor pentru că
ne-au primit în case. Ne cerem
scuze dacă în dezbateri, discuţii,
am deranjat pe cineva, dar vreau
totodată să îi încredinţăm că am
făcut asta numai şi numai pentru a
ne face programul cât mai cunos-
cut, numai şi numai pentru a
înţelege diferenţele între progra-
mul nostru şi programul PSD-ului,
principalul nostru contracandidat.
Sunt încredinţat după această cam-
panie că PNL a reuşit să ofere
cetăţenilor Sătmarului o echipă
foarte bună, o echipă cu experienţă
în administraţie, cu experienţă
profesionistă, ceea ce este o
garanţie pentru succesul şi pro-
movarea proiectelor sătmărenilor
în Parlamentul României “, a spus
Ioan Rus.

Deputatul Romeo
Nicoară a declarat că dacă PNL

formează majoritatea în Parlament
atunci Dacian Cioloș va fi desem-
nat premier. “PNL are un candidat
asumat, deschis, onest, cinstit, pe
dl. Dacian Cioloş. Să nu uităm că
Dacian Cioloș şi-a asumat deschis
acest fapt, noi susţinem acest lucru,
ştim că Dacian Cioloș va vota PNL
şi că prin acest vot putem să consti-
tuim o majoritate care va fi gu-
vernarea noastră. Prin această
schimbare, pe care am început-o în
2014 prin câştigarea alegerilor
prezidenţiale de către Klaus Iohan-
nis, vrem să implementăm o nouă
politică în România. O politică a
normalităţii, a decenţei, a bunului
simţ, a responsabilităţii. Acest
lucru îl dorim prin alegerile din 11

decembrie, să putem oferi un gu-
vern de dreapta, un guvern care să
continue această politică a
normalităţii în România”, a de-
clarat Romeo Nicoară.

Viceprimarul Adrian
Albu a îndemnat oamenii să iasă
la vot, să nu-și piardă încrederea,
recomandându-le să fie foarte
atenți ce partide şi ce oameni
votează. “Aş lansa un îndemn
foarte hotărât la vot, pentru că
sunt foarte mulţi oameni
supăraţi, sunt foarte mulţi oa-
meni care şi-au pierdut speranţa,
le recomand să nu îşi piardă
speranţa pentru că întotdeauna
este loc de mai bine. Să se
gândească bine la ce au auzit, la ce

programe au auzit. Au fost mulţi
oameni care au zis că mai bine
puţin şi bine decât mult sau deloc
şi prost”, a spus Albu.

În încheiere, Romeo
Nicoară a explicat că sătmărenii
au acum șansa să voteze o
Românie a normalității, care să
pună punct stilului baronilor de a
face politică. “Rog toţi sătmărenii
să iasă duminică la vot, tineri,
vârstnici, femei, bărbaţi, pentru
că este o şansă unică de a pune
România pe harta normalităţii,
aşa cum şi-o doresc, dacă vrem să
încheiem felul de a face politică al
baronilor pe care l-am avut până
acum, mulţi ani de zile”, a sub-
liniat Nicoară.

IOANA SIMION

ÎNDEMN. Liberalii își doresc ca tot mai mulți sătmăreni să iasă duminică la vot

Peste 500 de elevi din
partea de nord a țării au con-
cluzionat, alături de reprezentanții
IGSU și E.ON: „Mai bine previi,
decât să nu fii !”. Reprezentanții
celor două instituții au susținut
noua campanie de siguranță a
elevilor din județele: Cluj, Bistrița-
Năsăud, Maramureș, Satu Mare și
Sălaj.

În municipiul Satu Mare,
acțiunile s-au desfășurat la Școala
Gimnazială „Bălcescu-Petofi”,
Școala Gimnazială „Avram Iancu”
și Liceul Tehnologic „George Emil
Palade”. Reprezentanții ISU
„Someș” Satu Mare și E.ON și-au
reluat pentru câteva ore rolul de
dascăli în materie de siguranță și au
transmis elevilor informații și sfaturi
utile care să îi ajute să își formeze un
comportament preventiv corect și o
reacție corectă și promptă în diferite
situații de urgență.

Ce este o situație de
urgență? Cum folosim corect
sursele de energie? Ce să facem dacă
simțim miros de gaz? Cum să
procedăm dacă ia foc vreun obiect
acasă sau la școală? Dar mai ales
cum putem preveni un incendiu sau
o explozie? Acestea au fost doar o

parte dintre întrebările care și-au
găsit răspuns în cadrul noilor lecții
de siguranță. De asemenea, au fost
prezentate materiale video sugestive
care au generat discuții folositoare,
copiii având totodată ocazia de a ex-
prima opinii și de a adresa întrebări
„dascălilor” de la ISU „Someș” Satu
Mare și E.ON.

După ce au analizat
împreună situații concrete care pot
genera incidente grave precum și
modul de prevenire al acestora prin
respectarea unor reguli simple dar
și montarea de detectoare de fum,
toți cei prezenți au concluzionat:
„Mai bine previi, decât să nu fii !”,
acesta fiind și mesajul noii cam-

panii de siguranță lansată în această
toamnă de cele două instituții
partenere. „Formarea unui com-
portament preventiv corect este
esențială, mai ales la copiii de vârstă
preșcolară și vârstă școlară mică
deoarece acum se pun bazele pe
care vom clădi ulterior abilități și
competențe. Aceste lecții sunt
foarte utile, nu doar pentru copii, ci
și pentru noi, profesorii, mai ales că
vin din partea specialiștilor, sunt
succinte și foarte bine prezentate.
Vă mulțumim că ați venit în mi-
jlocul nostru și vă așteptăm ori de
câte ori vă permite timpul”, a de-
clarat la final unul dintre profesorii
gazdă.

Campanie de informare comună ISU - E.On Gaz

Spitalul Județean de
Urgență Satu Mare are cadre med-
icale noi la opt specialități. Con-
ducerea Spitalului a semnat opt
contracte individuale de muncă cu
tot atâția medici rezidenți.

Potrivit managerului
Marcela Papici, este vorba de
specialitățile medicină de labora-
tor, boli infecțioase, hematologie,
balneofizioterapie, pediatrie, on-
cologie, anestezie terapie intensivă,
diabet zaharat – nutriție și boli
metabolice.

Managerul Marcela Pa-
pici spune că trei dintre medicii
rezidenți cu care au fost semnate
contractele sunt sătmăreni și le
urează tuturor un călduros bun
venit în echipa Spitalului Județean
Satu Mare.

Medici noi la opt
specializări
angajați de 

Spitalul Județean 

Acțiune caritabilă la
Centrul ”Floare de
colț” 

Biblioteca Județeană Satu
Mare, în parteneriat cu Direcția
Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului, a organizat ieri,
la Centrul de Plasament ”Floare de
colț” din localitatea Halmeu, o
acțiune caritabilă. Prin această
acțiune derulată în preajma Sfintei
Sărbători a Nașterii Domnului, sub
genericul „Daruri de la Moș
Crăciun pentru toți copiii buni”,
bibliotecarii sătmăreni și
reprezentanții DGASPC și-au pro-
pus să contribuie la crearea atmos-
ferei specifice Crăciunului în
centrele de plasament în care
conviețuiesc copiii instituționalizați.
Din partea Bibliotecii Județene Satu
Mare a participat d-na Bianca
Ciceo, şef-serviciu, și d-na Maria
Rusu, bibliotecar, iar din partea
DGASPC, d-na Maria Cocenuc.
Acțiunea a fost susținută material
prin implicarea generoșilor sponsori,
magazinul Auchan, magazinul de
legume-fructe „La Cristina”, S.C.
Oana S.R.L. din Bercu și S.C.
Costică-N S.R.L. din Negrești-Oaș. 

Pregătiri pentru Gala
Sportului Sătmărean
Miercuri, 14 decembrie 2016 în-
cepând cu ora 14.00, la sediul
Direcției Județene pentru Sport și
Tineret Satu Mare va avea loc
ședința pentru stabilirea rezultatelor
sportivilor ce urmează a fi premiați
la „Gala Laureaților Sportului
Sătmărean 2016”. Sunt invitați
reprezentanții structurilor sportive
din județul Satu Mare care au
obținut rezultate la competițiile
sportive oficiale și reprezentanții
mass-media.

Dublu eveniment
aniversar la Bibli-
oteca Județeană 

Luni, 12 decembrie 2016,
cu începere de la ora 14.00, Bib-
lioteca Judeţeană Satu Mare
organizează în Sala Multimedia, un
dublu moment aniversar, prilejuit
de împlinirea a 95 de ani de la
naşterea, în judeţul Satu Mare, a doi
binecunoscuţi oameni ai cărţii: Livia
Bacâru şi Nae Antonescu. Colegi de
generaţie, cele două personalităţi
culturale şi-au întretăiat adeseori
paşii, mânaţi de aceeaşi dragoste
pentru cuvântul scris. Cu prilejul
acestui eveniment va fi amenajată o
expoziţie dedicată operelor acestora.
O prezentare PowerPoint dedicată
Liviei Bacâru şi lui Nae Antonescu
va fi urmată de discuţii colocviale
care cu siguranţă vor readuce în
memoria celor prezenţi personalităţile
celor aniversaţi. Dublul eveniment
aniversar se organizează la inițiativași
prin implicarea celor doi bibliotecari
care animă activitatea Secției Fond
de patrimoniu și carte rară. Cerc-
etare. Conservare, drd. Marta
Cordea, specialist în bibliofilie, și
dr. Viorel Câmpean. La mani-
festare sunt invitați să participe
oficialitățile județului și municip-
iului, directori de instituții, pro-
fesori, oameni de cultură, istorici
și cercetători, reprezentanți ai
presei locale și regionale, bibliote-
cari și membri ai comunității care
și-au legat destinul de cele două
personalități omagiate.
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Premierul Ungariei, Viktor
Orban, s-a aflat ieri la Satu Mare
8Cu această ocazie s-a întâlnit cu liderii naționali și locali ai UDMR și a abordat, 
în discursul său, mai multe teme

Premierul Ungariei, Viktor
Orban, s-a aflat ieri în vizită
la Satu Mare unde s-a

întâlnit cu conducerea centrală,
județeană și locală a UDMR.
Întâlnirea a avut loc la Casa Verde
din Grădina Romei. După această
întâlnire, Viktor Orban a abordat
mai multe teme în discursul său. 

Întâmpinat la
intrarea din 
Grădina Romei

Premierul Ungariei a fost
întâmpinat de președintele
UDMR, Kelemen Hunor, de
președintele UDMR Satu Mare,
Pataki Csaba, de președintele
Organizației Municipale Satu Mare
a UDMR, Kereskenyi Gabor, de
candidații Uniunii la alegerile
parlamentare.

După ce au făcut o scurtă
vizită a Grădinei Romei, premierul
Ungariei și conducerea UDMR s-
au retras în incinta clădirii pentru
discuții. A revenit apoi și s-a adresat
presei prezente în număr mare la
acest eveniment.

Autostradă spre 
Satu Mare în Ungaria

Municipiul Satu Mare ar
putea fi legat cu sistemul de
autostrăzi din țara vecină și din
Europa. Cu ocazia prezenței sale la
Satu Mare, premierul Ungariei,
Viktor Orban, a precizat că se are în
vedere construirea acestei autostrăzi
pe teritoriul Ungariei până la
granița cu România înspre Satu
Mare.  "M-am întâlnit cu dl. primar,
îi mulţumesc pentru această
întâlnire, pentru gândurile dânsului
exprimate vizavi de oraş, m-a
întrebat dacă Ungaria poate să ajute
ca Satu Mare, indiferent de ce

oameni trăiesc aici, să ofere o viaţă
mai uşoară pentru sătmăreni. Dl.
primar mi-a spus că ar fi foarte
important ca Satu Mare să fie legat
de sistemul de autostrăzi din
Ungaria şi Europa, ceea ce înseamnă
construirea unei porţiuni de
autostradă spre Satu Mare şi vom
începe să planificăm această
porţiune de autostradă începând
dinspre Satu Mare”, a arătat Viktor
Orban.

Orban vrea o
Românie de succes

Premierul a mai precizat
că Ungaria este interesată de o
Românie de succes, și a spus că-și
dorește ca România să se dezvolte.
"Ungaria este interesată într-o
Românie de succes, deci ca prieteni
dorim succes tuturor cetăţenilor

României şi le dorim succes şi din
punctul de vedere al dezvoltării
României, care îi prieşte şi Ungariei,
pentru că valoarea fiecărui lot este
determinată şi de valoarea loturilor
învecinate. Deci, în a dori succes
României există şi un interes din
partea Ungariei, aşadar noi vă
dorim succes, noi vă dorim să vă
dezvoltaţi în următorii ani, cum
vedem şi astăzi semnele evoluţiei
din trecut. Eu sunt o persoană
optimistă şi cred că sunt argumente
pentru repezentanţa acestei
comunităţi, dar nu înseamnă să fii
înţelept, nu înseamnă să fii şi orb,
deci trebuie să vedem că există
fenomene, că există evoluţii în viaţa
comunităţii maghiare din România,
în lumea politică din România care
ar putea periclita viaţa acestei
comunităţi. Vorbesc aici despre
tendinţe. Considerăm că, din când
în când, comunitatea maghiară nu
este respectată în felul în care ar
trebui să fie, însă consider că aceasta
poate fi pusă în paranteză în cazul
unei abordări pozitive din partea

politicului românesc”, a mai spus
Viktor Orban. 

De 1 Decembrie
maghiarii nu 
au ce sărbători

Totodată, premierul
Ungariei a explicat de ce li s-a
interzis oficialilor maghiari să
participe la manifestările organizate
de Ziua Națională a României. “Eu
sunt tradiţionalist şi cred că
sinceritatea e cea mai bună metodă,
chiar dacă sunt la mijloc puncte
nevralgice. Aici avem un punct
nevralgic diplomatic, dar este mai
bine să îţi asumi conflictul sincer
decât să ai două feţe. În 1 Decembrie
maghiarii n-au ce celebra, aşadar nu
sărbătoresc, ceea ce este o atitudine
onestă şi către români, pentru că
măcar nu îi minţim. Eu consider că
diplomaţia maghiară a procedat
corect atunci când a ales calea
sinceră şi onestă”, a declarat Viktor
Orban.

CRISTIAN STAN

VIZITĂ. Premierul maghiar, Viktor Orban, s-a întâlnit cu conducerea centrală, județeană și locală a
UDMR

Un puternic incendiu a
izbucnit miercuri seara la o casă de
locuit din localitatea Dorolț. La
faţa locului, s-au deplasat
pompierii din cadrul
Detaşamentului de Pompieri Satu
Mare, care au intervenit pentru
lichidarea incendiului cu trei
autospeciale de stingere cu apă şi
spumă şi două ambulanţe
SMURD.

În momentul sosirii
echipajelor, flăcările se manifestau
violent la mansarda  locuinţei,
existând pericolul extinderii
acestora la întregul imobil şi casele
învecinate. Pompierii au localizat şi
lichidat incendiul cu operativitate,

împiedicând propagarea acestuia.
La faţa locului s-a deplasat  şeful
centrului operaţional, lt. col. Ulici
Aurel, care a preluat comanda
intervenţiei. 

Ca urmare a producerii
evenimentului, au ars şi s-au
deteriorat: mansarda casei de
locuit pe o suprafaţă de cca 60mp,
parţial tavanul din lemn,
zugrăveala de pe pereţii interiori,
instalaţia electrică a casei. În urma
cercetărilor efectuate la faţa
locului, a fost constatată ca fiind
cauză probabilă a producerii
incendiului efectul termic (coş de
fum termic neprotejat faţă de
materiale combustibile).

Hoți de lemne prinși
de polițiști

Având în vedere
prioritatea permanentă de prevenire
şi combatere a delictelor silvice,
poliţiştii structurilor de ordine
publică din cadrul poliţiilor
municipale şi orăşeneşti şi cei din
mediul rural intensifică activităţile de
verificare și control pe linia tăierii,
transportului, prelucrării şi
comercializării ilegale a materialului
lemnos. Astfel, în data de
07.12.2016, în jurul orei 13.00,
acționând pe drumurile adiacente
fondului forestier al comunei Pișcolt,
polițiștii Secției Rurale Petrești au
identificat un bărbat de 45 de ani din
Pișcolt, care transporta cu căruța
material lemons, pentru care nu a
putut prezenta documente de
proveniență sau transport. Din
verificări a rezultat că arborii au fost
tăiați și transportați ilegal, motiv
pentru care căruțașul a fost
sancționat conform Legii 171/2010.
Ca și măsură complementară, s-a
dispus confiscarea  materialului
lemnos, a căruței și a două topoare.
Tot în cursul zilei de miercuri, în
jurul orei 16.10, polițiștii  Secţiei
Rurale Beltiug au identificat două
căruțe care transportau material
lemnos, pe raza comunei Socond.
Efectuând verificări asupra
transporturilor, polițiștii au stabilit că
cei doi căruțași, unul de 33 și unul de
34 de ani, ambii din Stâna, nu
dețineau documente de proveniență
sau transport. Din cercetări a rezultat
că  arborii au fost tăiați ilegal din
fondul forestier adiacent localității
Șandra,  astfel că ambele căruțe,
împreună cu materialul lemnos
aferent, au fost ridicate în vederea
confiscării. Cercetările continuă,
urmând ca în funcție de calculul
valoric al prejudiciului creat, să se
dispună măsurile legale. 

Închis pentru 
o tabletă

Un bărbat de 33 de ani din
Satu Mare, care este bănuit de
comiterea unui furt, a fost identificat
și reținut pentru 24 de ore de către
polițiștii judiciariști din Carei. În
fapt, din cercetări a reieșit că, la data
de 29 noiembrie a.c., în timp ce se
afla într-un magazin din Carei,
acesta ar fi sustras  o tabletă în valoare
de  370 lei, faptă rămasă inițial cu
autor necunoscut. Întrucât cel în
cauză este recidivist, polițiștii l-au
reținut pentru 24 de ore, urmând ca
în cursul zilei de astăzi să fie prezentat
magistraților cu propunere de luare
a unor măsuri preventive.

Pe moped, dar fără
permis

Cu ocazia activităților
desfășurate în data de 07.12.2016,
pentru prevenirea şi combaterea
cauzelor  generatoare de accidente
rutiere pe raza judeţului, polițiștii
rutieri sătmăreni au constatat o
infracțiune și au aplicat 120 de
sancţiuni contravenţionale în valoare
de  13.675 lei. În jurul orei 14.40,
polițiștii Secției Rurale Beltiug, au
oprit pentru control în localitatea
Medișa un moped, condus de un
tânăr de 28 de ani din Satu Mare. În
urma verificărilor efectuate s-a
stabilit faptul că acesta  nu deţine
permis de conducere pentru nici o
categorie de vehicule, motiv pentru
care i-a fost întocmit dosar penal.

Acoperișul unei case, distrus 
de un incendiu violent

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie
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românul care crede în relansarea relaţiilor
economice cu rusia
8omul de afaceri gabriel lavrincic crede că românia  trebuie să ia exemplul altor ţări importante din ue şi
să îşi dezvolte relaţiile comerciale cu marele vecin din est

Într-o perioadă în care relaţiile
politice dar şi economice ale
româniei cu rusia nu sunt în

cele mai bune faze, un director de
fabrică sătmărean crede că româ-
nia trebuie să-şi dezvolte relaţii
economice cu această ţară. Fab-
rica de mobilă pe care o conduce
exportă mare parte a producţei în
rusia şi el crede că mărfurile
româneşti sunt cerute pe piaţa
rusească.

gabriel lavrincic este
considerat unul dintre cei mai buni
cunoscători a tot ce înseamnă
spaţiu ex-sovietic. de altfel chiar el
se recomandă un bun “specialist”
iar mulţi îi spun “expert sovietic”.
el crede că în acest spaţiu sintagma
“mărfuri românesti” (aceasta
însemnând “mobilă românească”,
“încălţăminte românească, “textile
româneşti”, ”vinuri româneşti”,
“medicamente româneşti”, “pro-

duse alimentare/ legume/ fructe
româneşti”, “mecanică şi utilaje
românesti” etc.) este încă foarte
cunoscută şi apreciată la fel de bine
ca sintagma “parfumuri
franţuzeşti” sau “blugi americani”.
pentru îmbunătăţirea relaţiilor
economice dintre cele două ţări,
sătmăreanul a editat un dicţionar
de conversaţie româno-rus. într-o
perioadă în care relaţiile româno-
ruse nu sunt cele mai cordiale
gabriel lavrincic este de părere că,
politicienii din românia trebuie să
ia exemplul altor ţări importante
din uniunea europeană şi din
lume care în pofida „aşa-ziselor
sancţiuni“ fac tot posibilul să îşi
menţină şi chiar să dezvolte relaţiile
comerciale cu rusia.

“ideile preconcepute din-
tre români şi ruşi ar trebui să
dispară prin construirea bilaterală
de punţi de dialog la toate nivelurile
care să ducă la relansarea relaţiilor
politico-diplomatice, economice,
culturale între românia şi rusia”
concluzionează lavrincic.

de altfel, într-o postare
editată recent pe  facebook acesta
ţinea să reamintească clasei politice
din românia următoarele lucruri:
“aici la Moscova în mediul politic
şi economic se simte foarte puter-
nic prietenia/viitoarea alianţă
trump-putin. în mediul de afaceri
internaţional aceasta este
receptionată ca şi o schimbare
necesară şi deosebit de propice pen-
tru cei care fac afaceri cu rusia şi nu
numai. clasa politică din românia
nu înţelege că lumea a intrat într-un
nou ciclu istoric .... se pare că politi-
cienii români încă dorm....tot aici
la Moscova în mediul internaţional
de afaceri americanii şi occidentalii
spun că politicienii români care
până ieri au fost anti trump se vor
trezi degeaba pentru că nu vor fi
luati in seamă.”

I-a mobilat palatul
preşedintelui Turk-
menistanului

în calitatea lui de direc-
tor comerţ export al celui mai
mare producător de mobilă din
românia şi estul europei  dar şi
ca si om de afaceri hiperactiv
cunoaşte şi înţelege foarte bine
mecanismele de funcţionare ce
ţin de piaţa rusă, respectiv cea
euroasiatică. a atras şi aduce reg-
ulat în românia oameni de afac-
eri străini interesaţi de industria
lemnului cărora le-a prezentat
aproape toate fabricile de mobilă
din judetele sălaj şi satu Mare, iar
in acest moment impreuna cu mai
multi oameni de afaceri si “per-
soane cheie” din federaţia rusă
dezvoltă şi promovează  industria

românească de mobilă, care pe
piaţa rusă este un brand născut în
perioada sovietică. 

una dintre marile lui
realizări in companie este aceea că
a convins preşedintele
administraţiei prezidenţiale din
turkmenistan să mobileze palatul
prezidenţial cu mobilă
românească. pentru realizarea
acestui obiectiv a călătorit foarte
des în turkmenistan, pentru a-şi
convinge interlocutorii de cali-
tatea mobilei româneşti şi de a
recepţiona “gustul turkmenilor”
în materie de mobile. prin urmare
azi preşedintele turkmenistanu-
lui, gurbanguli Berdimuhame-
dov, îşi derulează discuţiile,
întâlnirile oficiale cu omologii săi
aşezaţi în fotolii produse de fab-
rica românească.

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

ne găsiţi pe strada Martir-
ilor deportaţi,  în incinta

fostei tipografii “soMeşul”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri din oraş!

nicolae ghişan
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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.

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 ho-
telier şi de restaurant şi bunuri de bucătărie,  la preţul de 44.479,00
lei  plus TVA.
SC AUTOCOLOR CENTER  SRL, societate în  faliment, in
bankruptcy, en faillite, - aparat de verificat nuanța vopselei la suma
de 1.142,4 lei + TVA.
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în fali-
ment, 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,  autoutili-
tara mercedes  (2001)  1,593.99 lei.
SC 4 FRIENDS SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en fail-
lite
-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 fail-
lite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXY-
CUT 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.
AVICOLA APA SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en fail-
lite - proprietate imobiliară cu destinație agricolă situată pe raza
localității Berindan, comuna Odoreu, judet Satu Mare. Proprietatea
este tipul clădiri și teren intravilan și se compune din hale agricole, fose
vidanjabile, gospodărie apă, platform apă, împrejmuire la prețul de
1.153.558 lei  și bunuri mobile, cu o valoare de piață de 226.025 lei.
Vânzarea bunurilor în bloc ca ansamblu în stare de funcționare, se face
prin licitație publică sau licitație publică  cu precizarea că vânzarea va
fi supusă regimului fiscal al tranferului de afacare prevăzut de codul
fiscal după caz. 

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. Condițiile de participare, regulamentul de vânzare
va fi achiziționat de la lichidatorul judiciar.  

Liviu Dragnea a prezentat schiţa
bugetului general consolidat pe
2017 în viziunea PSD
Preşedintele PSD, Liviu

Dragnea, a prezetat mier-
curi într-o conferinţă de

presă schiţa bugetului general
consolidat pe 2017 în viziunea
PSD, precizând că acesta va fi
prezentat Parlamentului în cel
mult 10 zile de la formarea nou-
lui executiv.

Indicatorii avuţi în ve-
dere de PSD la schiţa de buget pe
2017 vizează o creştere economică
de 5,5%, un deficit bugetar de
2,7% din PIB şi o inflaţie medie
anuală de 1,2%.

Potrivit lui Dragnea,
PSD are în vedere trei direcţii ma-
jore ale bugetului de stat pe 2017
- creşterea veniturilor populaţiei,
investiţii în mai multe domenii şi
reducerea taxelor.

Social-democratul a tre-
cut din nou în revistă promisiunile
PSD de campanie - salariu minim
de 1.450 de lei, salariu mediu de

3.100 de lei, punct de pensie de
1.000 de lei şi pensie minimă de
520 de lei.

Liderul PSD a explicat că
prin creşterea veniturilor popula-
ţiei PSD are în vedere creşterea sa-
lariului minim, creşterea salariilor

din sistemul public, creşterea
punctului de pensie şi a pensiei
minime, creşterea burselor studen-
ţeşti.

A doua direcţie se mate-
rializează, în viziunea PSD, prin
investiţii în economie, în educaţie,
în infrastructură, în agricultură şi,
de asemenea, prin crearea Fondu-
lui Suveran de Dezvoltare şi Inves-
tiţii.

A treia direcţie, referi-
toare la reducerea taxelor pentru
mediul de afaceri şi populaţie, vi-
zează eliminarea celor 102 taxe ne-
fiscale deja aprobată de Parlament,
reducerea impozitelor pe cifra de
afaceri la 1% şi mărirea plafonului
la microîntreprinderi la 500 de mii
de euro.

Dragnea a precizat că
acest proiect de buget va fi prezen-
tat Parlamentului în maximum
zece zile de la formarea Guvernu-
lui, dacă PSD va face Executivul şi
că Victor Ponta a lucrat la acest
proiect.

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

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

Miante Instal
Construcţii drumuri şi poduri Pavaje şi borduri

Tel. 0740.177.647Reţele apă şi canalizare
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UŞI SECŢIONALE DE  GARAJ,
RULETE, PLASE DE INSECTE 

CALITATE GERMANA!
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organizatorii Concursu-
lui interşcolar de înot
au organizat ieri o con-

ferinţă de presă pentru a pre-
zenta detaliile competiţiei şi
noutăţile legate de înscrieri .

Tiberiu markos, cetă-
ţean al municipiului satu mare ,
pasionat de sport cum în mod
simpatic s-a prezentat principalul
organizator al competiţiei, a de-
clarat că deja sunt peste 170 de
copii înscrişi de la 30 de şcoli şi că
până sâmbătă dimineaţă la ora
concursului speră ca numărul par-
ticipanţilor să treacă de 200.

„Reuşim să organizăm în
mod sistematic competiţii la bazi-
nul select şi asta nu poate decât să
ne bucure. am avut prima ediţie a
maratonului de înot în care au
fost peste 70 de participanţi ce au
înotat peste 25 km. apoi e acest
concurs interşcolar în care anul
acesta am implicat direct profeso-
rii de educaţie fizică din şcoli” a
spus Tiberiu markos care e con-
vins că la cum se mişcă lucrurile la
bazinul select, până în 2020 vom
avea la nivel de satu mare doi-trei

campioni naţionali.
Patronul bazei select,

mircea Pop a recunoscut că singurul
lucru care îi împinge înainte sunt
copiii care sunt legitimaţi la csm
satu mare şi pe care îi vede zilnic
cum muncesc la antrenamente.

„E o încântare să-i vezi
cum ei trag de părinţi să-i aducă la
bazin şi nu se întâmplă invers.
Există foarte multă pasiune, copii
sunt talentaţi şi asta ne oferă o
mare satisfacţie şi o dorinţă de a
merge mai departe” a spus mircea
Pop care a precizat că din chiria pe
care o achită lunar clubul muni-
cipal se acoperă 35 % din cheltu-
ielile legate de funcţionarea
bazinului.

interesante sunt şi pre-
miile puse la bătaie. În primul
rând toţi copiii vor primi diplomă
de participare şi mici cadouri iar
apoi în funcţie de rezultatele ob-
ţinute de elevi se va face un clasa-
ment pe şcoli.

iar primele trei şcoli vor
primi o motocoasă, locul 1, un
aparat de spălat sub presiune,
locul doi şi un aspirator industrial,
locul trei.

concursul va începe
sâmbătă la ora 10.

FLorIn MurEşan

EVEnimEnT

Peste 200 de elevi aşteptaţi să participe
la Concursul interşcolar de înot
8 Organizatorii au pus la bătaie premii atractive pentru şcolile participante

ciO a hotărât ca şi la
olimpiada de tineret să fie accep-
tat karatele WKF. la vârstele
cuprinse între 14-18 ani vor fi atât
fete cât şi băieţi la proba kumite la
trei categorii de greutate.

Olimpiada tineretului va
avea loc în buenos aires (ar-
gentina) în 2018 şi va fi a treia
Olimpiada de tineret. Prima a fost
în 2010 în singapore. “Este o bu-
curie mare pentru noi cei afiliaţi la
Federaţia Româna de Karate, cea
olimpică, deoarece avem foarte
mulţi sportivi la această vârstă,
care ar putea fi selectaţi în loturile
olimpice de tineret, nu doar se-
niori”, ne-a declarat Robert
magos (foto), preşedinte aJK şi
cs samuraiul satu mare.

altfel, asociaţia Jude-
ţeană de Karate satu mare pregă-
teşte ediţia 2016 a Galei
Karateului sătmărean. Eveniment
ce va avea loc pe 20 decembrie la
sala de sport a Şcolii generale lu-
cian blaga .

miercuri, 14 decembrie
2016 începând cu ora 14.00, la se-
diul direcției Județene pentru
sport și Tineret satu mare va avea
loc ședința pentru stabilirea rezul-
tatelor sportivilor ce urmează a fi
premiați la „Gala laureaților
sportului sătmărean 2016”.

sunt invitați
reprezentanții structurilor spor-
tive din județul satu mare care au
obținut rezultate la competițiile
sportive oficiale și reprezentanții
mass-media.

Director executiv,
Dragoș Virgil

LIga CaMpIonILor
Cele 16 echipe cali-
ficate. Cine merge în
Europa League
miercuri seara s-a definitivat
tabloul optimilor de finala din
liga campionilor, ultimele doua
echipe adaugandu-se pe lista. 
Fc Porto a prins locul al doilea in
Grupa G, dupa o victorie zdro-
bitoare cu leicester city, 5-0.
desi a castigat, Fc copenhaga a
fost eliminata, dar va merge in
Europa league. in Grupa H,
alaturi de Juventus a avansat
sevilla. lyon trebuia sa ii bata pe
spanioli la doua goluri diferenta
pentru a le lua locul, dar meciul s-
a incheiat 0-0.

Cele 16 echipe care vor juca in
optimile Ligii Campionilor
sunt:
castigatorii grupelor: arsenal
(EnG), atlético madrid (EsP),
barcelona (EsP), borussia dort-
mund (GER), leicester city
(EnG), Juventus (iTa), monaco
(FRa), napoli (iTa)
locurile 2 din grupe: benfica
(POR), bayern münchen (GER),
bayer leverkusen (GER), man-
chester city (EnG), Paris (FRa),
Porto (POR), Real madrid
(holders, EsP), sevilla (EsP).
Eliminate din Liga Campi-
onilor, 8 echipe se duc in Europa
league. acestea sunt beşiktaş
(TuR), copenhaga (dEn),
lyon (FRa), Tottenham (EnG),
mönchengladbach (GER), legia
(POl), ludogorets (bul) si
Rostov (Rus).

Tragerea la sorţi are loc pe 12
decembrie
cum arata cele doua urne valorice
pentru tragerea la sorti a optim-
ilor ligii campionilor care are loc
luni, 12 decembrie.
cele 16 echipe care vor continua
competita vor fi impartite in doua
urne in functie de locul ocupat la
finalul fazei grupelor.
astfel, in optimi am putea avea
cateva meciuri extrem de tari, un
fel de finale inainte de vreme,
dupa ce echipe precum Paris
saint Germain, bayern munchen,
manchester city sau benfica lis-
abona nu au reusit sa-si castige
grupele din care au facut parte.
Vedeti mai jos cum vor arata ur-
nele la tragerea la sorti pentru op-
timi:
uRna 1: arsenal, napoli,
barcelona, atletico, monaco,
dortmund, leicester city, Juven-
tus;
uRna 2: PsG, benfica, man-
chester city, bayern munchen,
leverkusen, Real madrid, Porto,

Comunicat DJST Satu Mare

EVEnimEnT
Karatele în concurs la Olimpiada 
de Tineret din 2018

a doua etapă a returului
ligii Zimbrilor la handbal mascu-
lin programează azi şi duelul csm
Focşani- csm satu mare. Partida
va începe la ora 18,30 iar elevii lui
iuliu Varady sunt încrezători că vor
putea obţine un rezultat pozitiv.
nu sunt probleme de lot la csm
satu mare.

Iată programul etapei:
Hc Vaslui – csm bucureşti
steaua – Hc Odorhei
d.călăraşi – Poli Timişoara
CSM Focşani – CSM Satu
Mare
suceava – adrian Petrea Reşiţa
constanţa – csm Făgăraş
dinamo b. – Potaissa Turda.

Handbal masculin

CSM joacă la Focşani
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Olimpia joacă sâmbătă de la
ora 11 acasă cu Cs
Mioveni. e ultimul meci

din acest an pentru elevii lui Bogdan
Andone şi ar fi de luat o revanşă în
faţa argeşenilor după înfrângerile
suferite în această toamnă, atât în
campionat, la Mioveni, cât şi în
Cupă , la satu Mare…

Situaţia nu e însă una
simplă în vestiarul olimpiei. după
anunţul conducerii că salariile pe ul-
tima lună le vor fi diminuate cu 25%
şi mai ales că unii au restanţe şi de
patru luni la salarii, jucătorii au
anunţat în primă fază că nu intră pe
teren la meciul de sâmbătă.

Ieri la stadion jucătorii au
avut parte de şedinţa video doar că
apoi n-a mai urmat şi antrenamentul.
o decizie în privinţa meciului cu
Mioveni pare că va fi luată de băieţi
în această dimineaţă . Sigur că există
un plan b, acela de a introduce ju-
niorii dar…

dar e o rugăminte pe care
ne permitem să le-o transmitem
jucătorilor… E greu să trăieşti şi o zi,
o săptămână , o lună fără bani, d-apoi
trei sau patru luni. dar,  după un
sezon de toamnă în care aţi muncit
pentru o clasare nesperată în liga a 2-

a şi în care despre echipa voastră, a
noastră olimpia s-a vorbit ca despre
revelaţia turului, acum ar fi păcat să
daţi cu piciorul la tot ce aţi construit
împreună. 

E vorba până la urmă de un
meci şi indiferent de rezultat să ieşiţi
cu capul sus de pe teren cu satisfacţia
că voi v-aţi făcut treaba. Iar de acum
înainte să transpire şi conducătorii
pentru voi!!! 

la cum arată actuala liga a
2-a, cu deja două echipe retrase, cu
vâlcea şi braşov la marginea
prăpastiei şi cu echipele din Ilfov
ţinute artificial în viaţă suntem

conştienţi că o eventuală nedorită
neprezentare a voastră ar putea
însemna un prim pas spre dezastru şi
la olimpia. Ceea ce nimeni nu şi
doreşte. nici voi jucătorii şi nici noi
suporterii!!! aşa că mai trageţi de voi
90 de minute şi apoi să sperăm că vor
veni Sărbători fericite pentru toată
lumea.

programul etapei:
9 decembrie, ora 11:00
CS afumaţi - luceafărul oradea
10 decembrie, ora 11:00
CS baloteşti - Chindia Târgovişte
unirea Tărlungeni - dacia unirea
brăila

dunărea Călăraşi - Metalul reşiţa
Olimpia satu Mare - Cs Mioveni -
tv
Juventus bucureşti - FC braşov
10 decembrie, ora 13:00
aSu Politehnica Timişoara - CSM
râmnicu vâlcea
11 decembrie, ora 11:00
uTa bătrâna doamnă - Foresta Su-
ceava - tv
Sepsi oSK Sfântu Gheorghe stă, de-
oarece Şoimii Pâncota a fost exclusă
din campionat.
FC academica Clinceni stă, deoarece
aCS berceni s-a retras din campio-
nat.

FlOrin MureşAn

naționala feminină de
handbal a româniei a obținut o
victorie de senzație în fața echipei
rusiei, campioana olimpică en
titre, cu scorul de 22-17 (11-9),
miercuri seara, la helsingborg, în
Grupa d a Campionatului Euro-
pean - Euro 2016 din Suedia.

Tricolorele au făcut un
meci extraordinar, mai ales în
defensivă, unde tânăra denisa
dedu a făcut un meci incredibil,
cu 22 de mingi salvate din 39 de
aruncări (procentaj de 56%).
de remarcat că românia nu a
fost condusă în acest meci nici
măcar o singură dată.

Echipa antrenată de
ibericul ambros Martin a fost în
avantaj în primele minute (1-0, 2-

1), iar la scorul de 2-2 (min. 5) au
trecut 11 minute fără ca rusia să
marcheze, în timp ce românia a
punctat de cinci ori, scorul fiind
de 7-2 (17). Campioana olimpică
s-a apropiat apoi la două goluri,
9-7 (26), iar apoi la unul singur,
10-9 (29), dar la pauză românia
conducea cu 11-9.

debutul părții secunde a
fost unul dificil pentru românce,
care s-au văzut egalate (11-11),
iar adversarele au avut câteva
șanse de a trece la conducere.
românia s-a apărat magistral și a
revenit din nou la conducere pe
tabelă, 16-14 (40), scor la care
timp de zece minute niciuna din-
tre echipe nu a reușit să înscrie.
rusia a reușit din nou egalarea, în

min. 53, 17-17, dar echipa
noastră nu s-a clătinat și a făcut
un final remarcabil, marcând de
cinci ori fără să primească gol
până la expirarea timpului de joc,

reușind o victorie memorabilă, cu
22-17.

dedu a fost desemnată,
în mod firesc, cea mai bună
jucătoare a meciului.

Echipele danemarcei și
norvegiei s-au calificat, miercuri
seara, în grupele principale ale
Campionatului European de hand-
bal feminin - Euro 2016 - din
Suedia.

În grupa româniei, cam-
pioana europeană și mondială en
titre, norvegia, a surclasat Croația
cu scorul de 34-16 și ocupă primul
loc, cu 4 puncte. Croația a suferit
cea mai drastică înfrângere în istoria
Campionatului European.

românia învinsese cam-
pioana olimpică rusia cu 22-17 și a
făcut un pas mare spre grupa
principală.

În Grupa C, danemarca a
trecut de ungaria cu 23-19 și este

deja în turul următor, în schimb
echipa antrenată de danezul Kim
rasmussen (ex-CSM bucurești)
riscă să fie eliminată din competiție.
rezultatele de miercuri: 
Grupa C (Malmo) 
danemarca — ungaria 23-19 
Cehia — Muntenegru 27-28
În clasament, pe primul loc se află
danemarca, 4 puncte, urmată de
Cehia, 2 puncte, Muntenegru, 2
puncte, ungaria, 0 puncte.
vineri vor avea loc ultimele partide,
Muntenegru — ungaria și dane-
marca — Cehia.
Grupa D (Helsingborg) 
Croația — norvegia 16-34 
românia — rusia 22-17
norvegia ocupă primul loc, cu 4

puncte, urmată de românia, 2
puncte, rusia, 2 puncte, Croația, 0
puncte.

vineri sunt programate
ultimele meciuri, românia —

Croația (19,30, ora româniei) și
norvegia — rusia (21,45).
Primele trei clasate din fiecare
grupă se califică în grupele princi-
pale.

Eurohandbal

Danemarca și Norvegia, calificate în grupele principale 
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Băieţi, jucaţi pentru VOI!
AustrAliAn Open
Cinci jucătoare 
din România pe
tabloul principal 
Cu mai bine de o luna inaintea
startului editiei cu numarul 105
a australian open, primul
turneu de Mare Slem al anului,
organizatorii de la Melbourne au
anuntat lista jucatorilor si juca-
toarelor acceptate direct pe
tabloul principal. Primii 99 de ju-
catori ai lumii si primele 99 de ju-
catoare in ierarhia feminina vor
evolua direct pe tabloul de 128
de pozitii, printre acestea si cinci
reprezentante din romania. Si-
mona halep, Irina begu, Monica
niculescu, Sorana Cirstea si, in
premiera, Patricia Tig, vor evolua
in competitia majora de la an-
tipozi incepand cu 16 ianuarie.
Tig, locul 107 mondial, a prins in
extremis un loc pe tabloul princi-
pal fara a mai fi nevoita sa dispute
calificari, dupa ce organizatorii
au anuntat ca doar 12 locuri vor
fi dedicate calificarilor, urmand a
fi acordate nu mai putin de opt
wild card-uri pe tabloul femimin.

Halep şi complexul
sferturilor
Pentru Simona halep turneul de
la Melbourne a fost primul de
Mare Slem in care a ajuns pana in
faza sferturilor de finala. S-a in-
tamplat in 2014 si 2015, pentru
ca in acest an sa fie eliminata sur-
prinzator in primul tur de chine-
zoaica Shuai Zhang. australian
open este singurul turneu de
Mare Slem in care halep nu a pa-
truns pana acum in semifinale,
dupa ce in 2014 a disputat finala
de la roland Garros, semifinala
la Wimbledon, iar in 2015 a
ajuns in penultimul act la uS
open.

Renunţă Cahill 
la Halep pentru
Djokovic?
ramas fara antrenor dupa
despartirea de boris becker, fos-
tul numar unu mondial novak
djokovic ar putea fi antrenat in
2017 de darren Cahill, cel care o
pregateste in prezent pe Simona
halep. Cel putin asa arata bursa
zvonurilor pe retelele de so-
cializare, cu Cahill creditat
printre favoritii de a incepe o co-
laborare cu djokovic. reputatul
antrenor australian are avantajul
de a mai fi lucrat in circuit cu alti
doi lideri mondial la vremea lor,
lleyton hewitt si andre agassi.
o importanta casa de pariuri din
Marea britanie avanseaza si un
top al favoritilor pentru postul de
antrenor al lui djokovic, in pole
position plasandu-se americanul
John McEnroe. Cahill are si el
sansa lui, devansandu-i pe Patrick
Muratoglu, Magnus norman si
Mats Wilander.

Eurohandbal   /  Victorie de senzație. Am bătut Rusia



SOCIETĂŢI

l COMCAS LJ 2000 SPRL cu
sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici
nr.13, jud. Satu Mare, inregistrată la
UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO
20570987, numită lichidator judiciar
al SC SCHWABEN MOLKEREI
SRL cu  sediul  in loc. Carei, str. Calea
Armatei Române nr. 81, jud. Satu
Mare, nr. inregistrare O.R.C. sub J
30/250/1998, CUI 10540822, prin
Sentința civilă nr. 1007/09.10.2014,
pronunţată de Tribunalul Satu Mare,
Secţia comercială, în Dosarul
8939/83/2012. Anunta organi-
zarea de licitatii publice deschise cu
strigare, la sediul lichidatorului, în
fiecare zi de miercuri, ora 13, pentru
vanzarea bunurilor aflate in propri-
etatea falitei SC Schwaben Molkerei
SRL: Se oferă spre vânzare următoa-
rele bunuri mobile: - imobil
situat în loc. Carei, jud. Satu Mare,
compus din: teren de incintă în
suprafață de 8.232 mp; construcţii și
instalaţii aferente acestora, respectiv:
cladire administrativă P - 116,88 mp;
cladire administrativă P+1E - 923,68
mp; fabrica veche P - 1.225,5 mp;
hala de productie noua P+EP -
412,14 mp; platformă betonată –
400 mp; platforma betonata – 3.500
mp; platformă betonată – 1.200 mp;
împrejmuire poartă -  la preţul total
de 1.260.945,00 lei. - utilaje, instalaţii
și echipament tehnologic pentru pro-
cesarea laptelui și producţia produse-
lor lactate – 620.761,50 lei; - mobilier
și aparatură birotică – 3.010,50 lei;-
diverse bunuri mobile – 23.213,30
lei;- mijloace de transport: - Auto-
camion Raba, an 1988 – SM-12-
SWA – 10.453,50 lei;- Autocisterna
Volvo, an 1998 – SM-03-FXN –
26.446,50 lei;- Autocisterna Volvo,
an 2007 – SM-18-SWA – 67.135,50
lei; - Autofrigorifica Citroen,
an 2004 – SM-13-SWA – 11.758,50
lei;- Autoutilitara GAZ, an 2000 –
SM-05-SWA – 6.682,50 lei;
- Autoutilitara Iveco, an 2000 – SM-
17-SWA – 21.186,00 lei;- Autoutili-
tara Iveco, an 2007 – SM-19-SWA –
47.875,50 lei;- Autospeciala izoterma
Dacia, an 2003 – SM-14-SWA –
1.606,50 lei;- Autospeciala izoterma
Dacia, an 2003 – SM-15-SWA –
2.326,50 lei; Preţurile nu includ
TVA.Pentru informatii suplimentare
va rugam sa va adresati lichidatorului
COMCAS LJ 2000 SPRL, la tel.
0261 711516,  la sediu sau , unde pot
fi vizualizate detaliat Lichidator judi-
ciar COMCAS LJ 2000 SPRL
Practician în insolvenţă Ec.Halmi
Mirela Camelia

OFERTE DE SERVICIU 

l SC cu sediul in Bucuresti
angajeaza soferi profesionisti,
salariu 2500 RON, deserventi
buldoexcavator, salariu 2000
RON in zonele Bucuresti- Ilfov,
Teius -Alba; Tasnad -Satu Mare
(doar soferi). 0731.378.101
l ŞCOALA  GIMNA-
ZIALĂ BATARCI organizează
concurs pentru ocuparea postu-
lui de muncitor III cu atribu-
ţiuni de fochist.Perioada de
depunere a dosarelor  9-13 de-
cembrie.Relaţii la tel.
0261837008, zilnic între orele
8,00-15,00

CERERI DE SERVICIU

l Caut menajera pensionara
avantaj. 0774.678.854
l Sofer cat.B (pana la 3.5
tone) caut loc de munca.
0743.804.427
l Caut loc de munca ca si zi-
liera ,experienta de ospatar
,0743804427.
l Injectii (I.V., I.M.), perfuzii
la domiciliu (SM malul drept al
Somesului). Tel.0755.841.911
l Ingrijesc copil, fac curatenie
in blocuri, case, farmacii etc. Te-
lefon 0755.620.543
l Amenajari exterioare, gra-
dinarit. Tel. 0754679354

MATRIMONIALE

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

TRANSPORT 
PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport ieftin nisip, ba-
lastru, 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 ief-
tin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, ur-
mătoarele: balastru, pietriș,
moloz, pământ pentru grădină
și gazon, lemne pentru foc, mu-
tări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate și punc-
tualitate maximă. 0749-656172,
0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale porum-
bei albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie
mai in varsta. Tel. 0745416027,
0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti,
botezuri, majorate la pret corect.
Bonusuri masina de facut bule de
sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, lapto-
puri, instalare Windows XP, 7,8,
setare reţea Wi-Fi, curăţire unitate,
instalare programe office etc. La
nevoie-deplasare la domiciliu. Te-
lefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, te-
lefoane, tablete cu hărţile 2014,
full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru mașină
mică, camion. Telefon 0740-
774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, bo-
tezuri la preţ corect. Bonus: ma-
șină de făcut bule de săpun,
fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică. Tele-
fon 0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, insta-
lare Windows, devirusare. Telefon
0743-365114.
l Repar mașini de spălat la do-
miciliul clientului. Ofer garanţie.
Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat.
Telefon: 0740-458421.
l Executăm și reparăm cazane
de făcut pălincă la comanda clien-
tului, de orice dimensiuni de la 1,5
litri până la 1000 litri chiar și la do-
miciliul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet laminat cu
mașină aspirator. Telefon 0744-
935068.
l Execut lucrări de reparaţii
electrice și electrocasnice. Telefon
0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, ba-
lustrade, copertine din fier și din
inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la
domiciliul clientului. 0742-
993505.
l Executăm toată gama de lu-
crări în instalaţii sanitare și gaze na-
turale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări și service mi-
crocentrale, apă, canalizare. Au-
torizaţii ISCIR + ARGN.
Telefon 0757-327765, 0721-
290955, 0770-914478.
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Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Firma de transport cu
actionariat german, an-
gajeaza soferi profesio-
nisti, categ C+E,
posesor atestat profesio-
nal si cartela tahograf,
experienta minim 2 ani,
pt comunitate. Plata la
zi. 0729 272 272 

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-

zator. Tel:0746.817.662

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

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

şi pomene.  Telefon: 0742.573.863

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

Angajăm vânzătoare magazin alimentar. 
Telefon 0756-054139.

Angajăm bucătăreasă şi fete drăguţe 
pentru servire la restaurantul Olive în incinta

Shopping Plaza. Program flexibil. Salariu atractiv!
Tel. 0755052042

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE SECURITATE,
AGENTI DE INTERVEN-
TIE 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 infor-
matii puteti afla sunând la nu-
marul de telefon:
0261710025.

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

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 (mo-
bilier, aspirator etc), marfuri (birotica) in valoare totala
de 1947,06 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 28.11.2016, ora 11:00. In situatia in
care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din
28.11.2016, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi
ora in zilele de 05.12.2016, 12.12.2016, 03.01.2017,
10.01.2017,  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
10.673 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 28.11.2016, ora 12:00. In situatia acest bun imobil nu
se va vinde la termenul din 28.11.2016, licitatia va conti-
nua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de 05.12.2016,
12.12.2016, 03.01.2017, 10.01.2017,  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.    

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

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

l Vand loc de casa la Livada
10 ari cu front de 16m,gara mica
Tel:0746.957.525  
l De vanzare 25 ari teren
intre Somes si dig, jumatete cu
pomi fructiferi mari, restul pen-
tru gradinarit. Telefon
0771.223.795
l Vand teren 26 ari Satu
Mare, str.Curtuius. Tel
0744.511.030
l Schimb teren agricol cu gar-
soniera. Tel 0721.022.662
l Vand terenuri in Satu Mare,
str.Victoriei 35.5 ari si 26 ari pe
str.Curtuius. Tel.0744.511.030
l Vand teren pentru casa, Po-
ligonului nr.43. 0722 637.103
l Vand teren intravilan 1079
mp., strada Padurea Noroieni
Tel.0746736188
l Vand parcele de 635 mp in
Martinesti, cartier Verona. Tel
0744.252.824

GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada
Arinului. 7000 euro negociabil.
0741458203
l Vând garsonieră Micro 15,
etaj I, termopane, 20 mp, preţ -
11.000 euro. Telefon 0747-
907020.
l Vand sau schimb cu garso-
niera confort sporit, casuta alca-
tuita din camera bucatarie baie
(apa, curent) situata langa
strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 
2 CAMERE

l Vand apartament ultracentral
45mp(casa alba)0744.252.824  
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
l Vând apartament 2 camere,
Micro 15 str. Oituz, preţ 19.500
euro.Tel. 0720.031.047  

APARTAMENTE 
3 CAMERE

l Vând ap. 3 camere la
parter,Carpaţi 2, utilat.Preţ ne-
gociabil, merită văzut. Tel:
0748.380250
l Vand apartament 3 camere,
et.4, micro 15, renovat recent,
27.000 euro. Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere
in micro 17 etaj 4 Tel
:0744.646.152  

APARTAMENTE 
4 CAMERE
l Schimb apartament cu 4
camere in Timisoara in zona
centrala 100mp, cu apartament
sau casa in Satu Mare. Accept
Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 ca-
mere în Micro 17. Informaţii la
telefon: 0751149372

VÂNZĂRI CASE

l Haşdeu 14, Casă 2 camere,
bucătărie, baie, cu intrarea prin
curte comună. Vând 32 000
Euro sau schimb cu apartament.
Telefon 0742943135.
l De vanzare un apartament
intr-o casa particulara, garaj,
curte, incalzire centrala. telefon
0755.431.345, intre orele 17-19
l Vand casa partial demolat
cu front de 9m in total 5 ari
teren pe Gabriel Georgescu nr
52 cu gaz,canalizare+apa si cu-
rent.Tel:0746.957.525 
l Vand casa in rosu+casa de
locuit cu gradina mare, in Vetis,
tel.0770.259.933
l Vand casa cu gradina cu
pret de 20-25%, pozitie fru-
moasa. Tel 0261.871.558 

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

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand teren agricol loc.Din-
desti zona furdulau 1 suprafata
86 arii,pentru mai multe detalii
la Tel:0758.436.179 sau
0759.176.865
l Vand casa in Craidorolt.
0748928686
l Vand casa taraneasca la
Medisul Aurit. Telefon
0755.583.070
l Vand teren agricol. Telefon
0721.022.662

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

Angajez vulcanizator
auto cu experienţă.

0746817662

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

Teren intravilan 12 arii în Botiz pe strada Noroieni la
doar 800 m de Aqua Park. Proiect existent pentru o pen-

siune. Preţ negociabil 22.000 euro. Detalii la nr.
0741111269

Vând apartament 2 camere 54
mp + 2 balcoane, etaj 4, pe
drumul Careiului 154/A,
preţ negociabil - 16.000 euro.
Informaţii, telefon 0754-
504755.

Vând urgent apartament cu 2
camere, etaj II cu balcon, si-
tuat in Micro 15, str. Ozana.
Pret 20.000 euro.
0740788506

FitneSS 

Solar 

Saună

Welness Spa
Ravensburg Nr.7

Satu Mare

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

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

Vând teren 12 ari în
zona Bercu Roşu.

Telefon 0740429525.
Preţ negociabil.

VAND LOC DE CASA IN
SATU MARE, IN CAR-
TIER IRIS, 9 ARI, INTRA-
VILAN, OFERTA
AVANTAJOASA. TELE-
FON 0744.432.370

Cladire in Borsa, Maramures,
trei nivele, suprafata locuibila
280 mp, str.Viilor, nr.59, gra-
dina 21 de ari plus anexe gos-
podaresti. Merita vazuta. Tel
0748.559.286

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

Notificare privind  deschiderea procedurii insolvenței în
formă generală împotriva debitoarei
CIV VAS CONSTRUCT SRL 
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 3183/83/2016, Tribunal Satu Mare,
Secţia a-II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, Judecător
sindic: Mihaela Hăprian.  
2. Registratura instanţei: Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 8,  jud. Satu
Mare 
3. Debitor: CIV VAS CONSTRUCT SRL, societate în insolvenţă, in
insolvency, en procedure collective, cu sediul în Sat Certeze, Comuna
Certeze, Strada Şcolii, Nr. 67, Judet Satu Mare, înmatriculată la ORC
sub numarul : J30/77/2014, având cod de identificare fiscală 32592482
4. Administrator judiciar: EURO INSOLV SPRL, cod de identificare
fiscală 17231786, sediul social Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu, nr. 10,
jud. Satu Mare, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă
0108,  Tel: 0361/809.462; 0361/809.460, E-mail office@euro-insolv.ro. 
5. Nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică:
Dragoş Virgil, Iancu Vasile Sorin.

6. Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de administrator judiciar
al debitoarei CIV VAS CONSTRUCT SRL, desemnat conform înche-
ierii nr. 523/F/CC/2016/F din data de 25.11.2016, pronunţată de Tri-
bunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios Administrativ
şi Fiscal, în dosarul  nr. 2332/83/2016, în temeiul art. 99 şi al art. 100
din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă:                                                                
Notifică:
Deschiderea procedurii generale a insolvenței față de debitorea CIV
VAS CONSTRUCT SRL, conform încheierii nr. 523/F/CC/2016/F
din data de 25.11.2016, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a-
II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr.
2332/83/2016.
• Creditorii debitorului pot face opoziție la încheierea de des-
chidere a procedurii în termen de 10 zile de la primirea notificării pri-
vind deschiderea procedurii, iar termenul pentru soluţionarea
opozițiilor este în cel mult 5 zile de la expirarea termenului de depunere
a acestora. 
• Creditorii debitorului CIV VAS CONSTRUCT SRL trebuie
să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea ce-
rerii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:   
1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este 13.01.2017
În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea Legea 85/2014 privind procedu-
rile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de
admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din
drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debito-
rului.

2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedu-
rii:

• Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afi-
şarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 06.02.2017.

• Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele şi drep-
turile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar
al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă persoană interesată,
este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de in-
solvenţă a tabelului preliminar. 

• Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al
creanţelor este 06.03.2017.

• Adunarea creditorilor va avea loc la sediul ales al administra-
torului judiciar, în Satu Mare, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, la
data de 10.02.2017, ora 11:30, având ca ordine de zi - prezentarea sta-
diului procedurii insolvenţei; alegerea comitetului creditorilor, confir-
marea administratorului /lichidatorului judiciar, stabilirea
indemnizatiei lichidatorului judiciar, diverse.

Informaţii suplimentare:
(1) În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi
să se transmită la Tribunal “Cererea de înscriere a creantei în tabelul pre-
liminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin. 1 din Legea 85/2014.
(2) Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de
documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de
garanţii, în copii certificate.
(3) Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi
depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu
exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pen-
tru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul
judiciar poate fi comunicat în mod direct   acestuia, prin poştă.
(4) Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribu-
nalului.
(5) Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în
sumă de 200 lei.
(6) Orice notificare ulterioară prezentei se va efectua în conformitate
cu prevederile art. 42 alin. 1 din Legea 85/2014.

Restricţii pentru creditori:
De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile
judiciare sau măsurile de executare silită  pentru realizarea creanţelor
asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declan-
şate de debitor (art. 75 alin. 1 din Legea 85/2014).

LICHIDATOR  JUDICIAR EURO INSOLV SPRL, prin av.
Dragoş Virgil



l Vand casa, pozitie fru-
moasa, pe baza unui motiv o
vand cu 70% reducere. Informa-
tii la telefon 0261.871.558

VÂNZĂRI AUTO

l Vind camioneta Iveco 3500
kg, 7 locuri,  neinmatriculat, roti
duble si rezervoare din tabla
pentru combustibil 1.000
litri.0744897711
l Vand motocicleta BMW K
1200GT din 2004, neimatricu-
lat, Germania, 4500 euro.
0744897711
l Vand masina Hyunday cu 7
locuri, K102/5800, an fabricatie
1999, km 160.000, motor doch
(american), benzina, 550 euro,
negociabil. Telefon
0755.431.345 intre orele 17-19

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand televizor Golstar si
covoare Persane.
Tel:0745.390.764 
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 dula-
puri ,biblioteca ,si bonus un du-
lapior 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

VÂNZĂRI ANIMALE

l vand purcei, Carei.
0746647973
l Vind pui de carne, Tiream.
Telefon: 0744314043

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE
l Vand peleti producator.
0748220359.
l Vand triticale. Telefon
0773.384.389
l Vand semanatoare de grau
si de porumb. 0786.602.150

ÎNCHIRIERI

l Autoturisme 0743450946
l Închiriem spaţiu pentru
Depozit, suprafaţă utilă 450 mp.
plus Beci, Atelier auto -  trei
boxe utilat și spaţiu comerical de
350 mp., în Negrești Oaș
0744.868.621

CUMPĂRĂRI

l Cumpar argint 1,7
lei/gram. 0744797695
l Cumpar stiuleti (fara
boabe). 0745211632
l Colectionar cumpar marci
germane (DM). 0754456858
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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 – 20.400
euro 
Casă S+P+M, cu suprafața construită de 170,36
mp și suprafața utilă de 136,28 mp + teren intra-
vilan în suprafață de 238 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Clujului, nr. 35, jud. Satu Mare –
72.000 euro

Apartamente:
Apartament  2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 25.847 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
– 29.000 euro

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

Alte imobile:
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie admini-
strativa, productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp, alaturi de
utilaje agricole si 21 de bovine – 246.866 euro
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 – 600.000 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-  54.159 euro
Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 58.055 euro 

Constructie cu destinatie productiv-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., sit-
uate 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 ur-
mează să se supună reglementărilor legale în
vigoare la data perfectării tranzacției, cumpă-
torul urmând să suporte obligațiile care îi
revin din acest punct de vedere.

Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900
kg, putere motor 338kw, an fabricatie 1998, mo-
torina, rulaj estimate 1.200.000 km – 7.400 euro
+ TVA

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

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

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

Renault Twingo, an fabricatie 1998 – 1.330 lei
+ TVA

Diverse:

Sistem transport cu cupa Kubat ( nou ) -
19.854 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 con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje tamplarie PVC )-
proprietatea Termotib SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kine-
toterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) pro-
prietatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) pro-
prietatea 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 ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
Bunuri mobile ( Miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Lexra SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana Iacob
SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) propri-
etatea Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) pro-
prietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente )proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) propri-
etatea 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 ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sec-
tionale pentru usi de gaqraj, auto ) proprietatea
Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca ) Agro Nord Vest
SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea 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

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

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

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

Închiriez garaj, pe termen lung,
6-12 luni, spaţios, curat, 17 mp,
pe strada C. Negruzzi, în spatele
Catedralei Greco-Catolice. Tele-
fon 0742-502958, 0261-
712441.

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.

Grupul TROTA asigura formare profesionala si lucru cu
TIR-uri frigorifice pe Comunitate, pentru soferi fara expe-
rienta. Daca ai permis C+E, suna la 0740295418 sau trimite
CV la soferitir@trota.ro Interviul se va tine în zona ta.

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine

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

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

Vand Vw Crafter, 2007. Pret
6.900 euro negociabil.
Tel.0740.899.509
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In armata, soldatii sunt scosi la
program administrativ in gradina
unitatii.
Caporalul, cu un aer satisfacut: 
- Asa, toata lumea ia cate o lopata
si treceti la sapat! Inainte de asta...
E vreunul printre voi care se pri-
cepe la algebra?
- Eu, sa traiti ... Sunt student la
mate-fiz, dom`caporal.
- Bravo, ma. Atunci arunca dracu-
lui lopata aia, ca nu-i de tine. Sol-
datul, usurat, arunca lopata cu o
mina vesela. Caporalul continua: 
- Si pune mana pe harlet. Tu vei ex-
trage radacinile!

Rubrica lu’ Ioniţă

Sinucigașul de pe pod a
mai făcut ieri o trăsnaie. După ce

miercuri seara a amenințat, ni-
meni nu știe pentru a câta oară, că

se aruncă în Someș de pe Podul
Golescu, ieri și-a dat foc la casă. 

În după-amiaza zilei de
ieri, vecinii sinucigașului de pe
pod au observat că iese fum din
casa acestuia, situată pe strada
Crapului din municipiul Satu
Mare. Cum era normal, au sunat
la 112 după ce au verificat în prea-
labil dacă este cineva acasă. Cum
era de așteptat, bărbatul nu era
acasă. 

Pompierii au ajuns în
scurt timp la fața locului, au loca-

lizat și stins incendiul. Pompierii
încearcă să alte cauza incendiului.
Se presupune că sinucigașul și-ar
fi aprins singur casa după care a
plecat. 

Nimeni nu înțelege de
ce acest om nu este închis undeva
unde sunt tratați cei cu probleme
la mansardă. Nimeni nu înțelege
de ce este nevoie ca statul român
să cheltuiască atât de mulți bani
umblând după el de fiecare dată
când lui i se năzare să amenințe că
se aruncă de pe pod. Acum a aflat

o altă modalitate de a pune
autoritățile pe jar. Își aprinde casa.
La ce să ne mai așteptăm?

O nouă nebunie a sinucigașului
de pe pod
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