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Mircea Govor aduce „Politica 
sătmăreană” la Nord Vest TV

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

Consiliul Concurenţei
(CC) a demarat la începutul lunii o
investigaţie sectorială pe piaţa carbu-
ranţilor, urmând să verifice de ce pre-
ţul carburanţilor din România a
crescut în ultima perioadă peste
media UE. Bogdan Chiriţoiu, preşe-
dintele CC spune că evoluţia preţului
a fost surprinzătoare. Bogdan Chiri-
ţoiu, preşedintele Consiliului Con-
curenţei a spus că în acest an
Autoritatea de Concurenţă se va “in-
sista” pentru crearea platformei digi-
tale destinată comparării preţurilor la
combustibil, asemănătoare Monito-
rului Preţurilor, dar că nu poate pre-
ciza când va fi finalizată aceasta. “Anul
acesta vrem să insistăm cu platforma
pentru compararea preţurilor la com-

bustibil. Vă mulţumim pentru ofertă.
Am avut succes cu Monitorul Preţu-
rilor la bunurile alimentare”, a declarat
luni, Bogdan Chiriţoiu, preşedintele
Consiliului Concurenţei, la confe-
rinţa “ZF Power Summit `17 – Fuel
of the Future”. Acesta a răspuns astfel
la invitaţia de colaborare lansată de
Răzvan Nicolescu, fost ministru al
Energie, în prezent consultant în ca-
drul Deloitte, care a spus că “Este im-
portantă crearea platformei digitale
care să cuprindă toate preţurile la car-
buranţi din România. Deloitte este
dispusă să colaboreze gratis pentru
acest proiect”. Chiriţoiu a spus că nu
poate avansa un termen până la care
va fi finalizată platforma pentru com-
pararea preţului carburanţilor.

Lupta unei
sătmărence pentru
artă, la București

Sport - pag. 10-11

Consiliul Concurenţei investighează de
ce preţul carburanţilor din România
depăşeşte media UE
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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
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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

Marţi, 21 februarie 2017
ziua 52 a anului

Adversarul care îţi este o obse-
sie a devenit o parte din tine.

(Lucian blaga)

Soarele răsare la 7 şi 25 minute,
apune la 18 şi 0 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox  - Sf. Cuv. Timotei; Sf.
Eustatie, Ep. Antiohiei (Dezle-
gare la ouă, lapte şi brânză)
Romano – catolic - Sf. Petru
Damian, ep. înv. *
Greco – catolic - Sf. cuv. Timo-
tei; Sf. Eustatie al Antiochiei.

1960 - Liderul cubanez Fidel
Castro a naționalizat toate fir-
mele în Cuba.

OPINIE DE GAZETAR

TEODOR CURPAŞ

Serviciul de Stare Civilă
din cadrul Primăriei, la Satu Mare
şi, cred, pe tot cuprinsul ţării, este
prins în spirala perpetuă a vieţii,
încât, prin intensa activitate depusă
în folosul oamenilor, merită din
plin nota zece! 

Ne place sau nu, credem
sau nu credem, o cercetare
obiectivă, bazată doar pe fapte
reale, dr. Ionel Torja coordonează
admirabil un serviciu care trebuie
să lămurească şi să servească
cerinţele tuturor categoriilor
sociale, pentru că aici se perindă
oameni interesaţi de actul de
naştere, de cununie, de deces şi...

multe şi multe cerinţe. Când te
gândeşti că zilnic intră acolo, în
spaţiul acela restrâns, atâta
populaţie! Dar, atâţia oameni –
atâtea caractere! Să nu spunem că
am ajuns la culmea civilizaţiei!
Model Parlamentul României, cu
oameni aleşi, unul şi unul! Şi totuşi,
aici, în Satu Mare, serviciul acesta
de primă importanţă nu şi-a
pierdut încrederea! Acest
conducător de serviciu, Ionel Torja,
este agreat de angajaţii de acolo, de
cei din primărie şi de ce nu, de
populaţia care solicită serviciile
Stării Civile. Am stat, nu
întâmplător, în faţa uşii de intrare şi
am vorbit, fără microfon şi cameră,
cu mulţi cetăţeni. Aveau diverse
probleme ce nu semănau una cu
alta. Am vorbit cu unii la intrare,
dar şi la ieşire. Concluzia a apărut
de la sine. Au fost serviţi ireproşabil
şi... fără trimiteri, cu mult respect
faţă de cetăţean şi cu mult bun simţ.
Aceste lucruri contează! Sigur, m-
am interesat şi am aflat lucruri
despre Ionel Torja şi nu m-am
înşelat. Omul care a scris cărţi în
specialitate, aducând serviciilor
similare din ţară o sistematizare a
muncii în domeniu, cărţi care au
făcut puţină lumină în această
activitate complexă, ce, privită din
afară, pare atât de simplă. 

A scris frumos „Dreptul
familiei şi elemente de stare civilă”,
carte utilă pentru mulţi specialişti,

mai ales că vine de la un practician.
In cele 6 capitole şi multe
subcapitole porneşte de la obiectul
muncii, definirea stării civile, cu
caracterele ei, cu folosirea ei, cu
sumedenia de acte, pornind de la
cel de naştere, la stabilirea numelui,
înregistrări normale şi cele tardive,
cazuri diferite la naştere, codul
numeric personal şi administrarea
lui, cu structura CNP, acordarea lui
în diverite situaţii (născuţi în
străinătate, la repatriere etc.).
Important capitol este „Actul de
căsătorie”, cu funcţiile familiei, cu
factorii ce influenţează o persoană,
cu caracterele juridice ale căsătoriei,
de protecţia ei, de condiţiile de
valabilitate ale căsătoriei etc. 

Sigur, Ionel Torja pune la
dispoziţia noastră o serie de
formalităţi ce trebuiesc îndeplinite
în punctele cheie ale vieţii: naştere,
căsătorie şi deces. Interesante mi s-
au părut materialele ce formează
capitolul 4 – Logodna, capitolul 5
– Desfacerea căsătoriei şi al 6 -lea –
Înregistrarea deceselor. Să nu
credeţi, stimaţi cititori, că este o
carte de poveşti! Este o carte cu
profund caracter ştiinţific, realizată
după toate legile şi, mai mult, Ionel
Torja a folosit o largă bibliografie
selectivă, un număr de 83 de cărţi
cu autori de seamă în Dreptul
familiei. Este o preocupare atât de
importantă şi necesară în zilele
noastre, încât toţi ar trebui să

răsfoim, chiar cu atenţie, cartea lui
Ionel Torja. De fapt, este dintre
puţinii care şi-a luat doctoratul într-
o activitate ştiinţifică asiduă, de
cercetare şi de importanţă pentru
colectivitate şi ţară! 

Merită felicitări! Influenţa
studiilor sale l-a făcut, poate, să
acorde o atât de mare atenţie
propriei familii. Este un model de
tată şi are alături pe soţia sa, la fel un
model în creşterea şi educarea fiului,
elev de excepţie la Liceul de artă, la
clasa de pian, instrument la care
excelează. A făcut şi face cinste
judeţului, şcolii sătmărene şi nouă –
cei care l-am aplaudat, i-am luat
interviuri şi l-am prezentat în
emisiuni televizate. Sunt curios
unde va ajunge acest elev, fiu bine
educat, pentru că este un talent ce
trebuie urmărit, îndrumat şi
încurajat chiar de oficialităţi. Până
acolo, suntem noi, presa, care nu
lăsăm ca telentele să treacă pe lângă
noi, neobservate!  Am scris despre
un serviciu, model pentru multe
servicii ce deservesc populaţia,
despre un om obişnuit care, prin
ceea ce face iese din sfera
obişnuitului şi lasă o impresie
foarte bună, la fel ca oamenii ce
slujesc acolo, cu credinţă, o cauză
simplă: Fii amabil cu poporul, care
este suveran! Nu costă mai nimic,
îţi faci doar datoria cu prisosinţă!
Aşa cum se întâmplă la Starea
Civilă din Satu Mare!  

Starea Civilă – serviciu de toată lauda! 

recoManDărI  norD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

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

MUzICĂ ŞI VOIE bUnĂ
Artişti bihoreni la nORD
VEST TV Satu Mare
Artiştii Ansamblului DOR BI-

HOREAN din comuna Tileag,
judeţul Bihor, coordonat de di-
rectorul Angela Bodnar, ne vor
prezenta un spectacol bihorean
autentic. Solistele ALEXAN-
DRA-MARIA SECAN ,
SERGILIA POPA-COPIL,
grupul vocal format din suror-
ile IOANA şi ANDREEA
BODNAR   ne vor încânta
auzul şi sufletul cu cele mai
frumoase cântece bihorene.
Realizator: Dumitru
Ţimerman.

DIrector
eDItorIaL

Voicu D. Rusu

eDItor
coorDonator

Victor  
Constantinovici Director fondator

Ion bledea
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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
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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 debito-

rilor 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– 22.572 lei 
b) Set mobilier birou – 837 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole elec-
trice,jucării,etc. – 456.750 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 TVA, urmând ca în funcție de
prevederile Codului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, pentru
fiecare caz în parte, dacă va fi cazul.Informații suplimentare– tel.
0786199011. 
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Sărbătoarea 'Dragobetelui',
sărbătoare a dragostei la
români, este celebrată în

fiecare an la 24 februarie, Drago-
betele marchează luna de
primăvara, ziua de 24 februarie
fiind considerată, în trecut, în-
ceputul anului agricol. Este mo-
mentul în care natura şi oamenii
revin la viaţă. Odată cu natura,
reînvia şi iubirea, iar Dragobetele
marca ziua în care întreaga suflare
sărbătorea înnoirea firii şi se
pregătea pentru venirea
primăverii.

În vremuri de demult, în
această zi de mare sărbătoare,
tinerii îmbrăcaţi în straie frumoase,
obişnuiau să se strângă în păduri şi
să culeagă în bucheţele cele dintâi
flori ale primăverii.  Culesul flo-
rilor se continua cu voie bună şi
cântece, cu un fel de joc numit
“zburătorit”. La ceasul prânzului,
fetele porneau în fugă către sat, iar
băieţii le fugăreau, încercând să le
prindă şi să le dea un sărutat. Dacă
băiatul îi era drag fetei, aceasta se
lăsa prinsă, ulterior având loc şi
sărutul considerat echivalent al lo-
godnei şi al începutului iubirii
între cei doi. Înspre seară, logodna
urma să fie anunţată comunităţii
satului şi membrilor familiei. Cei
care participau la sărbătoare, re-
spectând tradiţia, erau consideraţi
a fi binecuvântaţi în acel an. Ei vor
avea parte de belşug, fiind feriţi în
schimb de boli şi febră. Conform
anumitor superstiţii din bătrâni,
cei care nu sărbătoreau această zi
erau pedepsiţi să nu poată iubi în
acel an. Acest obicei a dat naştere
celebrei strigături sau ameninţări
glumeţe “Dragobetele sărută
fetele!”.

Muzeograful Janeta Cio-

can, de la Muzeul Judeţean de En-
tografie şi Artă Populară
Maramureş, a declarat  că în zona
Maramureşului, a Oaşului şi a
Sălajului exista un obicei unic prin
care se verifica dacă între viitorii
miri exista compatibilitate.

„Părinţii tânărului veneau
în peţit şi aduceau cu ei sticla de
rachiu sau de pălincă şi cât timp
bătrânii beau cei doi tineri puteau
să meargă în casa dinainte ca să
poată povesti singuri. De multe
ori, aceste întâlniri erau chiar fiz-
ice. În cazul în care în urma acestei
uniuni rezulta un copil nu era
nicio problemă, părinţii fetei fiind
cei care îşi asumau creşterea lui, iar
fata se putea căsători oricând fără
niciun fel de problemă”, a mai spus
muzeograful.

Astfel de obiceiuri s-au
păstrat până în urmă cu aproxima-
tiv două decenii. Majoritatea

cererilor în căsătorie se făceau în
preajma Dragobetelui pentru că
era de obicei în post şi imediat ce
trecea această perioadă se puteau
face nunţile. Totuşi, în anumite
părţi de ţară aceste obiceiuri erau
interzise.

Obiceiuri şi 
tradiţii străvechi 
de  Dragobete

Ziua lui Dragobete, zeul
tinereţii, al veseliei şi al iubirii are
origini străvechi. Dragobete este
un personaj preluat de la vechii
daci şi transformat ulterior într-un
protector al tinerilor şi patron al
iubirii. Urmând firul anumitor
legende populare, se pare că
Dragobete (numit şi “Cap de
primăvară”, “Năvalnicul” sau “Lo-
godnicul Păsărilor”) nu era nimeni

altul decât fiul babei Dochia, un
flăcău extrem de chipeş şi iubăreţ,
care seducea femeile ce îi ieşeau în
cale. Dragobete a rămas însă până
în ziua de astăzi ca simbolul
suprem al dragostei autohtone.

Cu ocazia acestei zile,
bătrânii satului acordau o îngrijire
specială animalelor din ogradă, dar
şi păsărilor. Bătrânii credeau că în
această zi păsările îşi aleg perechea
pe viaţă şi se urnesc în construirea
cuiburilor. La sfârşit de iarnă şi în-
ceput de primăvară, Dragobete ofi-
cia nunţirea păsărilor în cer.
Sacrificarea animalelor este interzisă
în această zi. În rostul împerecherii
păsărilor nu ai voie să intervii, se
crede.

În vremuri de demult ex-
ista obiceiul ca fetele tinere
necăsătorite să strângă zăpada
rămasă pe alocuri, zăpada cunoscută
drept “zăpada zânelor”. Apa
rezultată prin topire era considerată
ca având proprietăţi magice în iubire
şi în descântecele de iubire, dar şi în
ritualurile de înfrumuseţare. Se cre-
dea că această zăpadă s-a născut din
surâsul zânelor. Fetele îşi clăteau
chipul cu această apă pentru a de-
veni la fel de frumoase şi atrăgătoare
ca şi zânele.

În această zi, fetele trebuie
să se întâlnească cu persoane de sex
masculin. Altfel nu vor avea deloc
parte de iubire de-a lungul întregu-
lui an… Totodată, în sate se credea
că fetele care ating un bărbat dintr-

un sat învecinat vor fi drăgăstoase
tot timpul anului. În anumite sate
uitate ale României, din pământ se
scot rădăcini de spânz pe care oa-
menii le folosesc ulterior drept leac
pentru vindecarea anumitor boli.

Este obligatoriu ca în
această zi bărbaţii să se afle în relaţii
cordiale cu persoanele de sex femi-
nin. Bărbaţii nu au voie să necăjească
femeile şi nici să se angajeze în gâl-
cevi căci astfel îi aştepta o primăvară
cu ghinion şi un an deloc prielnic.
Atât băieţii, cât şi fetele au datoria de
a se veseli în această zi pentru a avea
parte de iubire întreg anul.

Dacă vor ca iubirea să
rămână vie de-a lungul întregului
an, tinerii care formează un cuplu
trebuie să se sărute în această zi.

Lucrările câmpului,
ţesutul, cusutul, treburile grele ale
gospodăriei nu sunt permise în
această zi. În schimb, curăţenia este
permisă, fiind considerată
aducătoare de spor şi prospeţime.
Nu ai voie să plângi în ziua de
Dragobete. Se spune că lacrimile
care curg în această zi sunt
aducătoare de necazuri şi supărări
în lunile care vor urma. În unele
zone ale ţării, ajunul Dragob-
etelor este asemănător ca sim-
bolistica nopţii de Bobotează.
Fetele tinere, curioase să îşi afle
ursitul, îşi pun busuioc sfinţit sub
pernă, având credinţa că Dragob-
etele le va ajuta să găsească iubirea
adevărată.

NICOLAE GhIşAN

Tradiţii de Dragobete în Ţara Oaşului
8În această zonă există un obicei unic prin care se verifica dacă între viitorii miri există compatibilitate

În  data data 24.02.2017  de la ora  9:30  la Ca-
binet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie 

Programari la tel:0732.11.68.37 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În data de       28.02.2017          de la ora 15:00,
la Cabinet Dr.Coica va consulta

Dr. Moisiuc Paul
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
_________________________________
În data de    02.03.2017  de la ora 13:00, la Ca-
binet Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

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

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
Programari la tel: 0723.97.48.23
_________________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele  11:00-
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

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

Dr. Ramona A. Rusu 
Medic specialist  Alergologie  

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

Dr. Irina Csutak
Medic primar oftalmolog

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

Dr. Dăscălescu  Bogdan  Anca 
Medic  specialist  obstetrică 

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

Dr.  Bancea Nicoleta
Medic   specialist  dermato- venerologie

Oferă  consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări  la telefon:   0745.049.953
_________________________________
La Cabinet  Dr.Coica  în data de 11.03. 2017
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 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, hi-
peruricemii/guta
-determinarea glicemiei

Programări la telefon:  0741.135.808  intre
orele  12:00-15:00
_________________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Satu Mare, reprezentat cu succes
la Belgrad
8Sătmăreanca Adriana Popescu a făcut senzație cu creațiile sale în capitala Serbiei

Hairstylistul Adriana
Popescu a participat
weekendul trecut la

show-ul ”Wedding Hair Days”,
din Belgrad, eveniment care are
la bază frumusețea și creativi-
tatea în ceea ce privește părul și
coafura. Organizatorii eveni-
mentului, publicul și
hairstyliștii veniți din mai
multe țări europene au fost ex-
trem de impresionați de
creațiile sătmărencei.

Pentru Adriana
Popescu, prezența la acest show
ca unic reprezentant al României
a fost nu doar un pas înainte în-
spre excelență în carieră, ci și un
moment pe care nu îl va uita
niciodată. Faptul că atâția oa-
meni experți în acest domeniu
au apreciat munca și creația sa, i-
au oferit acesteia, pe lângă
clipele de neuitat, mai multă
speranță și putere de muncă.

”A fost din nou o
experienţă deosebită prezenţa la
Belgrad, în cadrul unui eveni-
ment de impact, cu specialişti în
acest domeniu din Italia, Franţa,
Ungaria, Serbia și Croaţia. Ca
unic reprezentant al României, a
fost o onoare pentru mine să fiu
pe scenă şi să prezint în faţa lor
lucrări care mă caracterizează şi
sunt expresie a creativităţii mele.
A fost o premieră şi pentru mine
să lucrez pe scenă în direct două
coafuri de mireasă, alături de
Alina Marchiş, colaboaratoarea
mea pe partea de make-up. E o
senzaţie specială să ştii că atâţia
oameni care au ceva de spus în
acest domeniu îţi urmăresc toate
mişcările şi, având în vedere
reacţiile lor, chiar apreciază ceea

ce faci”, a spus sătmăreanca.
Momentul care a impre-

sionat cel mai puternic a fost defi-
larea modelelor îmbrăcate în ținute
din păr natural. Adriana Popescu
spune că acel moment a fost un real
succes atât pentru ea, cât și pentru
întreaga sa echipă. 

”După prezentarea celor
două coafuri de mireasă, au intrat
ca moment culminant modelele
agenţiei Trust Models îmbrăcate în
ţinute din păr natural Bueno Bia
care au făcut din nou senzaţie şi au
fost asaltate de cei prezenţi, toţi se
ridicau să facă poze, să filmeze
chiar în timp ce fetele defilau. La
fiecare prezentare ştiu că totul a
fost OK în momentul în care
„pierd” modelele între persoanele
care vor neapărat să le fo-
tografieze”, a spus hairstylistul
Adriana Popescu. 

După fiecare eveniment
la care participă, notorietatea
sătmărencei este în continuă
creștere, astfel că viitorul se arată a
fi unul plin de evenimente pentru
Adriana Popescu. În ceea ce
privește evenimentul de anul vi-
itor de la Belgrad, sătmăreanca a
primit a treia invitație din partea
sârbilor pentru a-i onora cu
prezența și în anul care vine.

”Am primit invitaţie din
partea organizatorilor şi pentru
evenimentele de anul viitor de la
Belgrad şi sper ca până atunci să
pregătesc din nou ceva deosebit.
Viitorul apropiat se arată destul
de ocupat pentru mine: în martie
voi avea o prezentare în Ungaria,
în aprilie sunt invitată în Polonia
ca membru al juriului în cadrul
unui eveniment din domeniu şi
tot în aprilie la Baia Mare pentru

emisiunea „Bravo, ai stil!”, apoi în
mai vine „Festivalul designerilor
din România” la Bucureşti”, a
adăugat Adriana Popescu.

Împlinită și plină de
recunoștință ,  sătmăreanca
noastră dorește să le
transmită mulțumiri tuturor
celor care i-au fost alături și
au sprijinit-o  în aceste mo -
mente frumoase din viața ei.
”Doresc să mulţumesc pe
această cale tuturor celor care
au fost din nou alături de
mine: extensii naturale Bueno
Bia Romania, modelele Trust
Models Satu Mare, rochiţele
de mireasă Angel by Karina
Boutique, accesorii  mireasă
Cristian Style, Alina Marchis
– makeup, Oli Marchis –
foto”, încheie Adriana
Popescu.

IOANA SIMION

EXCELENȚĂ. Publicul a fost extrem de impresionat de creativitatea și munca sătmărencei

Comunitatea romano-
catolică de limba română din Satu
Mare a sărbătorit 25 de ani de
existenţă cu sfântă liturghie
oficiată de episcopul Eugen Schön-
berger.

În luna februarie a anului
1992 s-a format comunitatea ro-
mano-catolică vorbitoare de limba
română din municipiul Satu Mare,
şi au ţinut prima sfântă liturghie în
limba română. Sfertul de secol
fiind prilej de sărbătoare,  a adunat
duminică enoriaşii din municipiu,
dar şi pelerini din mai multe oraşe
şi sate ale diecezei. Mari au fost
emoţiile aşadar, când s-a ajuns la
punctul culminant, sfânta liturghie
de duminică, oficiată de episcopul
Eugen Schönberger. Preasfinţia Sa
şi-a exprimat și el bucuria la în-
ceputul liturghiei mulţumindu-i
lui Dumnezeu pentru cea de-a 25-
a aniversare a comunităţii romano-
catolice de limba română, pentru

toate harurile celor 25 de ani, pen-
tru acei fraţi care au făcut posibilă
naşterea comunităţii şi care timp
de 25 de ani au slujit-o, au
menţinut-o unită şi au contribuit
la creşterea ei. În acelaşi timp, a
adus mulţumire pentru a 5-a
aniversare a consacrării bisericii. 

În predica lui, episcopul a
reamintit enoriaşilor  faptul că Isus
Cristos nu ştie să riposteze, nu se
poate supăra, nu urăşte, ci ştie doar
să ierte şi să iubească. "Semnul viz-
ibil al acestei iubiri iertătoare îl
reprezintă fiecare biserică, care în
acelaşi timp este şi o uriaşă
atenţionare că şi noi trebuie să ne
transformăm în biserici ale lui
Dumnezeu, căci doar aşa putem fi
membri vii ai unei comunităţi în
Cristos, fie aceasta comunitate
parohială, dieceză sau Biserica
Universală. Astfel, porunca lui Isus
nu va mai fi pentru noi una de
neîndeplinit: Aşadar, fiţi

desăvârşiţi precum Tatăl vostru
ceresc este desăvârşit!".

La sfârşitul sfintei
liturghii, credincioşilor l-i s-a
adresat şi prim curatorul
comunităţii, Mircea Teodoru, re-
spectiv prefectul Radu Bud. Dom-
nul Teodoru a pomenit cu
recunoştinţă numele persoanelor
care au avut un rol important în

naşterea şi creşterea comunităţii, şi
i-a mulţumit episcopului că
urmează exemplul Bunului Păstor,
care nu doreşte să se piardă nici
unul din comunitatea mare pe care
o conduce.

La ieşirea din biserică,
toţi copiii au fost întâmpinaţi cu
baloane colorate şi cei prezenţi au
fost invitaţi la o agapă. 

Un sfert de secol pentru comunitatea catolică de limbă română
la Satu Mare

Concurs: Zece
ani de UE

Agenţia de Dez-
voltare Regională Nord-
Vest, gazda Centrului
Europe Direct Transilvania
de Nord, lansează concursul
„10 ani de Uniunea
Europeană: Transilvania de
Nord before&after”, care
este dedicat fotografilor
profesionişti şi amatori din
regiunea noastră ( judeţele
Bihor, Bistriţa-Năsăud,
Cluj, Maramureş, Satu
Mare şi Sălaj). Participaţi la
www.facebook.com, în pe-
rioada 20 februarie-1 mai
2017, pentru a câştiga pre-
miul cel mare - o expoziţie
itinerantă la Veliko
Târnovo, la partenerii
noştri Europe Direct din
Bulgaria, cu cheltuielile de
transport şi cazare asigurate
de către ED Transilvania de
Nord. Locul şi data pre-
mierii: 9 mai 2017,  Cluj-
Napoca, cu ocazia Zilei
Europei!

Fiecare participant
la concurs poate participa
cu 3 imagini  care să reprez-
inte schimbările aduse de
aderarea României la Uni-
unea Europeană în cei 10
ani de la acest moment is-
toric. Fiecare imagine va fi
însoţită de o scurtă de-
scriere despre modul în care
surprinde tema concursului,
precum şi locaţia care este
reprezentată. Descrierea nu
va depăşi 20 de cuvinte şi va
conţine în mod obligatoriu
#10aniROinUE. Apoi
imaginile vor fi promovate
pe Facebook, pentru a
atrage cât mai multe like-
uri, atât de către ADR
Nord-Vest, cât şi de com-
petitori, care vor invita alte
persoane să voteze
proiectele.

Juriul va determina
5 imagini finaliste, pe baza
voturilor (aprecierilor) pub-
lic exprimate pe Facebook şi
pe baza unor note (rezultate
în urma aplicării unei grile
de concurs). Toate cele 5
imagini vor fi expuse în
cadrul Zilei Europei în 9
Mai 2017, precum şi în
cadrul expoziţiei itinerante
în Bulgaria, care va avea loc
în vara anului 2017.

Concert la
Filarmonică

Fragmente din
creațiile lui Mozart,
Mendelssohn și Schumann
vor putea fi audiate joi (23
februarie) seara, în sala de
concerte a Filarmonicii
„Dinu Lipatti” din Satu
Mare. Spectacolul va începe
la ora 18.30. Simfonicul
sătmărean va fi dirijat de
Mihnea Ignat, iar solistul
serii va fi pianistul Boda
Balazs. Concertul este orga-
nizat de Filarmonica „Dinu
Lipatti”, în colaborare cu
Primăria și Consiliul Local
Satu Mare.
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Vehicule pericol public pe drumurile
județului
8Două mașini din trei verificate de RAR au probleme tehnice 

Cu propriul fiu, 
la furat

Este de-a dreptul
incredibil ce educație dau unii
părinți copiilor lor. Un tată și-a
dus fiul la furat. Bărbatul bănuit
de furt calificat a fost  reținut de
polițiștii sătmăreni pentru 24 de
ore. La comiterea faptei, a fost
însoțit de un minor. Prin apel la
112, în noaptea de
19/20.02.2017, I.P.J. Satu Mare a
fost sesizat despre  producerea
unui furt prin forțarea ușii de
acces a unui depozit, aparținând
filialei unei organizații de utilitate
publică și umanitare din Satu
Mare. Până la sosirea polițiștilor,
cei doi bănuiți de spargere au fost
reținuți de reclamant,  iar
cercetările au condus la concluzia
că un bărbat de 39 de ani, însoțit
de un minor de 14 ani, ambii din
Satu Mare, în jurul orei 01.00,
prin escaladarea gardului şi
forţarea uşii de acces, au pătruns
în depozitul organizației si au
sustras diverse bunuri alimentare
și nealimentare. În urma
administrării probatoriului, față
de adult s-a  luat măsura reținerii
pentru  o durată de 24 ore, pentru
săvârșirea infracțiunii de furt
calificat, urmând a fi prezentat
Parchetului de pe lângă
Judecătoria Satu Mare cu
propunere de luare a unor măsuri
preventive, iar minorul este
cercetat în stare de libertate.

Mașină în flăcări 
la Satu Mare

Pompierii din cadrul
Detaşamentului de Pompieri
Satu Mare au intervenit în cursul
serii de duminică, în jurul orei
22:00, pentru lichidarea unui
incendiu la un autoturism situat
pe raza localităţii Satu Mare.
Focul, provocat cel mai probabil
de un scurtcircuit determinat de
un conductor electric defect, a
afectat partea frontală a
autoturismului (zona
compartimentului-motor) şi
interiorul acestuia. Din fericire
nu a fost rănit nimeni.

Hoț la 13 ani
Polițiștii din Tășnad au

identificat un minor de 13 ani pe
care îl bănuiesc de furtul unui
telefon mobil. În data de
17.02.2017, la sediul Poliției din
orașul Tășnad s-a prezentat
mama unei eleve de 12 ani din
localitate, care a reclamat faptul
că fiicei sale i-a fost sustras
telefonul mobil în timp ce se afla
într-o activitate școlară la o sală
de spectacole, cauzându-i un
prejudiciu de aproximativ 900 lei.
În urma activităţilor informativ
operative şi a cercetărilor
efectuate, polițiștii de investigaţii
criminale și de ordine publică ai
orașului Tășnad au identificat un
minor de 13 ani din localitate,
bănuit de comiterea furtului. Din
cercetări, a rezultat că minorul,
aflându-se în aceeași locație,
profitând de neatenția victimei, i-
ar fi sustras acesteia telefonul
mobil din buzunarul hainei lăsate
nesupravegheate pe un scaun.
Telefonul a fost recuperat și
restituit părții vătămate
cercetările urmând să continue
sub aspectul săvârșirii infracţiunii
de furt.

Majoritatea autove-
hiculelor care circulă pe
drumurile județului

Satu Mare au probleme tehnice,
potrivit raportului făcut de Reg-
istrul Auto Român în urma con-
troalelor efectuate în trafic în
cursul anului trecut. Două din
trei autoturisme verificate au
prezentat diferite probleme
tehnice. 

Pericol iminent 
de accident

Registrul Auto Român a
verificat tehnic în trafic, pe parcur-
sul anului trecut, 2.880 de vehicule
în județul Satu Mare. În urma con-
troalelor, inspectorii RAR au de-
scoperit că 1,98% (57) dintre
vehiculele controlate prezentau
pericol iminent de accident, în spe-
cial din cauza defecțiunilor majore
la sistemul de frânare și la direcție.
În aceste situații una dintre
măsurile luate a fost reținerea cer-
tificatului de înmatriculare, care
poate fi redobândit numai după
efectuarea unei inspecții tehnice la
reprezentanțele Registrului Auto
Român. 

Din totalul autoturis-
melor, autoutilitarelor, motoci-
cletelor și remorcilor controlate,
64,58% au prezentat diferite prob-
leme tehnice sau legate de acte iar
47,36%  au fost respinse pentru că
au fost considerate neconforme
din punct de vedere al securității
rutiere (inspectorii RAR au con-
statat proasta funcționare a
instalației electrice de iluminare și
semnalizare, defecțiuni ale sis-
temului de frânare, starea
necorespunzătoare a șasiului,

caroseriei sau pneurilor, jocuri
anormale în mecanismul de
direcție sau în articulațiile punților
față și spate).

Din totalul vehiculelor
verificate, 2,18% au fost necon-
forme din punct de vedere al
dovezii de efectuare a inspecției
tehnice periodice (dovada de efec-
tuare a ITP expirată, dovezi de
efectuare a ITP false).  În urma
analizei emisiilor poluante, la
10,43% dintre autovehiculele ver-
ificate inspectorii RAR au con-
statat depășirea nivelului maxim
admis.

În urma controalelor
mixte desfășurate în județul Satu

Mare de către Registrul Auto
Român și Poliția Rutieră, pe par-
cursul anului 2016 au fost aplicate
982 sancțiuni, au fost reținute 4
permise de conducere și 267 de
certificate de înmatriculare. 

În țară e mai rău
Aproape 5 procente

(3781) dintre vehiculele verificate
tehnic în trafic anul trecut de in-
spectorii Registrului Auto Român
prezentau pericol iminent de acci-
dente. Mașinile aveau defecțiuni
grave la sistemele de frânare și
direcție, la punți și fuzete.  Reg-
istrul Auto Român a verificat anul
trecut în trafic nu mai puțin de

76678 de vehicule în toată țara.
Dintre acestea, la aproximativ 50%
s-a depistat cel puțin o neconfor-
mitate tehnică. 

Din punct de vedere al
siguranței rutiere însă, procentajul
de respingere a vehiculelor necon-
forme a fost de 37,42%.

Directorul general al
Registrului Auto Român,  George-
Adrian Dincă, menționează că
rezultatele controalelor desfășurate
în trafic nu reflectă starea generală
a parcului auto din România,
deoarece echipajele mixte R.A.R.
– Poliție opresc pentru verificare
doar acele vehicule care sunt sus-
ceptibile de a prezenta defecțiuni.

ÎNGRIJORARE. Numărul autovehiculelor cu defecțiuni este în creștere pe drumurile sătmărene

CRISTIAN STAN

Sătmărenii dovedesc încă
o dată că, atunci când este necesar,
au un suflet mare. Familia din
Pomi care și-a pierdut mezinul în
urma unui incendiu care le-a dis-
trus și casa vor beneficia de o
locuință nouă complet echipată.
Toate acestea din donațiile făcute
de sătmăreni prin intermediul
Asociației ”Satul de lut”.

Casa, demolată
Drama care a cuprins fa-

milia din Pomi nu a rămas fără
urme în sufletul sătmărenilor de
pretutindeni. Potrivit celor de-
clarate de președintele Asociației
”Satul de Lut” din Pomi, Ovidiu
Lenghel, casa distrusă de flăcări a
fost demolată de tot, în locul ei ur-
mând a fi construită o casă nouă
dotată cu toate utilitățile. ”Avem
deja o firmă care va turna fundația.
O altă firmă va asigura țigla de pe
acoperiș, în timp ce Ocolul Silvic
Borlești va asigura lemnele nece-
sare pentru acoperiș și restul
construcției. O altă firmă a donat

suma de 36.000 de lei, iar din sat s-
a adunat suma de 18.000 de lei.
Am decis să construim o casă
nouă, care va fi dotată cu tot ce este
necesar, inclusiv centrală termică și
calorifere. Cu ajutorul vostru va fi
refăcută complet. Cei opt copii să
aibă spațiu suficient și să existe
siguranța că acest eveniment teri-
bil nu se va mai repeta. Așteptăm
donațiile voastre în continuare și
vă mulțumim pentru implicare”, a
precizat, președintele Asociației
”Satul de Lut”, Ovidiu Lenghel.

Până atunci, însă, familia
Miclăuș a primit din partea
Primăriei Pomi o locuință provi-
zorie în apartamentul destinat
medicului veterinar, momentan
neocupat. Familia cu cei opt copii
poate rămâne aici până ce noua
casă va fi terminată. 

Donațiile, bine primite
RO45UGBI0000342005969RO
N, deschis la Garanti Bank este
contul în lei deschis de Asociația
”Satul de Lut” în care se pot face

donațiile pentru refacerea casei
din localitatea Pomi. ”Vă rugăm
să specificați că donația este pen-
tru familia Miclăuș. Pe săptămâna
viitoare vom avea și cont în euro,
sunt donatori și din străinătate”, a
mai spus Ovidiu Lenghel.

A S O C I A Ț I A

SOCIALĂ SATUL DE LUT, cu
sediul în Pomi, nr. 338, județul Satu
Mare, este înregistrată în registrul
persoanelor juridice prin Sentința
civilă nr. 2814 /19.04.2013, a Tri-
bunalului Satu Mare, codul fiscal nr.
31616150.

Cristian Stan

Casă nouă pentru familia din Pomi care și-a pierdut casa și mezinul
8Din donațiile făcute de sătmăreni cu inimă, cei opt copii ai familiei Miclăuș se vor muta la vară în noua locuință 
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Lupta unei sătmărence pentru artă, 
la București
8Actrița Diana Crăciun are nevoie de sprijinul sătmărenilor pentru a înfăptui un proiect aparte

Diana Crăciun face parte
din noua generație de
tineri talentați cu care

județul Satu Mare se poate mândri.
Actriță, licențiată la Facultatea de
Teatru și Televiziune din Cluj,
sătmăreanca noastră face tot ce îi
stă în putință pentru a transmite
țării întregi un mesaj despre
importanța și frumusețea artei,
care poate fi descoperită prin atât
de multe moduri.

Mândria noii
generații sătmărene

Sătmăreanca Diana
Crăciun face parte dintr-o echipă a
cărei inițiativă este de a crea un cen-
tru artistic, un centru al tuturor
artelor. Scopul acestui centru este
aducerea împreună a tinerilor artiști
din toate domeniile, oferindu-le un
context comun de cercetare şi
creaţie. Echipa are nevoie în acest
moment de sprijin financiar din
partea celor care își doresc să le fie
alături pe acest drum. 

”Am ales să fac parte din
acest proiect pentru că mi se pare un
lucru inedit, ceva nou, ceva altfel.
Spun altfel pentru că proiectul  își
propune să aducă împreună toate
artele. Cred că oamenii au nevoie de
așa ceva. O astfel de inițiativă poate
schimba viziunea oamenilor asupra
a ceea ce înseamnă artă”, a spus
Diana Crăciun.

Dacă ne-am obișnuit cu o
definițe generală și comună în ceea

ce privește arta, Diana vine cu o viz-
iune proprie, eliminând clișeele prin
care arta se definește la nivelul
societății. În lumea acesteia, superfi-
cialitatea și lucrurile de fațadă nu își
au locul în aceeași zonă cu tot ceea
ce arta înseamnă.

”Pentru mine arta
reprezintă un univers în care ești
într-o continuă căutare a ceva ce nu
este tot timpul definit, dar atunci
când îl găsești, acel ceva te face să te
simți întreg. E un proces care pre-
supune multă muncă, eșec, putere de
transformare și adaptare. În artă nu
e tot timpul vorba despre a reuși, dar
atunci când ai o reușită, asta
încununează toată munca. Baza
artistului este să aibă puterea de a fi
autentic, să se arate pe el exact așa
cum e, cu toate defectele și calitățile
sale. Atunci când iubești ceea ce faci
și ești implicat 100%, când pasiunea
e foarte mare nu are cum să nu iasă
ceva bun. Când ești foarte pasionat
de ceva, asta diminuează frica de a
nu reuși. Orice faci, să faci cu toată
încrederea și să nu ți-o pierzi
niciodată. Pasiunea și încrederea duc
la reușită tot timpul”, a mai adăugat
Diana.

Speranță, pentru 
oameni

Ideea acestui proiect a în-
ceput din dorința de a scoate arta
din zonele ei de confort, de enter-
tainment, de ”oglindă a societății”
sau de obicei burghez. Diana, alături
de întreaga echipă din care face
parte, își dorește să caute și să
găsească o artă care poate mai mult

decât să distreze omul sau să îl tragă
de mânecă. Potrivit președintelui
Asociației Culturale ”Sensuri noi”,
arta lor va avea forța de a întrupa un
om nou, pe care să îl scoată în lume.
Omul curios, omul despovărat de
cearcănele istoriei, privind senin spre
viitor prin ferestrele pe care cerc-
etarea celor deja curioşi şi senini le
deschide una câte una, în fiecare zi.

”Prin înfiinţarea unui
Centru al Tuturor Artelor, ne dorim
să aducem împreună tineri artişti din
toate domeniile, oferindu-le un con-
text comun de cercetare şi creaţie.
Mai mult decat atât, cercetarea de-
spre care vorbesc va tinde să iasă din
sfera afectului individual al fiecărui
artist. Nu vom căuta “personalul”,
“intimul”. Vom aduce în arta noastră
istoria, ştiinţele, spiritualitatea, toc-
mai pentru a încerca să surpindem
în fiecare dintre ele fragmente de
esenţă şi să asamblăm într-o imagine
unitară ceea ce defineşte umanitatea
ca întreg şi chiar Universul însuşi. La
nivel de produs artistic final, ne
dorim ca prin această interacţiune a
disciplinelor să creăm evenimente
complexe care să înglobeze produse
ale mai multor arte într-un concept
omogen. Vom face tot ce ne stă în
puteri ca un astfel de eveniment să
devină, prin forţa conceptului şi
complexitatea realizării, o experienţă
marcantă pentru spectatorul nostru.
Obiectivul este ca acesta să iasă din
Centrul Tuturor Artelor profund
schimbat: mai curios, mai prezent în

realitate, aşadar, un om mai puter-
nic”, a spus George Crintă,
președintele Asociației Culturale
”Sensuri noi”.

Ideea a pornit din dorința
de a înțelege mecanismele naturii,
legile dupa care ea funcţionează, în-
cepând cu propriul corp până la
curentul electric, fenomenele naturii
şi Marele Cosmos.

”Am aflat că nicio teorie
ştiinţifică nu reuşeşte să explice în
totalitate legile Universului. Fiecare
defineşte doar câte o parte a aces-
tora. În lumea ştiinţei, se caută şi în
prezent o teorie unitară, care să le în-
globeze pe toate cele deja confirmate
şi prin care să se poată justifica Totul.
Apoi, am privit arta. Am observat că
fiecare domeniu artistic
fundamentează concepte şi tehnici
prin căutarile proprii. M-am gândit:
„hmm, oare nu am putea crea con-
cepte şi tehnici omogene, prin care
să ajungem la o esenţă a tuturor
căutarilor noastre artistice, la propria
noastră teorie unitară?” La inceput,
a fost o idee. Am împărtăşit-o celor
apropiaţi. Au fost entuziasmaţi şi cu
toţii şi-au oferit sprijinul pentru ma-
terializarea ei. Din acel moment, a
devenit un proiect şi am început să
ard pentru el”, a mai adăugat George.

O întreagă echipă stă
în spatele proiectului

Din echipă fac parte:
Alina Mișoc, actriță; Radu Catană,

actor; Sabina Veșteman, scenografă;
Bianca Veșteman, scenografă;
Vicențiu Pușcaș, critic de artă
vizuală; Daniel Lungu, regizor de
teatru; George Crintă, regizor de
teatru; Roxana Corbu, secretară;
Diana Crăciun, actriță.

Cum putem sprijini
această inițiativă

Alături de sătmăreanca
noastră și de președintele asociației
se află o întreagă echipă de tineri
talentați, care își doresc să schimbe
ceva, să aducă ceva frumos și sincer
în sufletul fiecărui om care le va trece
pragul. Aflați la început de drum,
tinerii au nevoie de sprijinul nostru,
al tuturor, pentru a putea înfăptui
acest proiect. Echipa face apel către
toți iubitorii de artă și frumos, dar și
către cei care își doresc să sprijine un
act al unor oameni curajoși, care vor
să aducă o rază de lumină în sufletele
noastre.  Persoanele fizice plătitoare
de impozite pe venit pot direcționa
2% din impozitul aferent anului
2016 către Asociația Culturală prin
care se va înființa acest ”Centru al
Tuturor Artelor”, completând un
scurt formular pe care asociația vi-l
pune la dispoziție. Persoane juridice
(firme) generatoare de profit pot
direcționa până la 20% din impozi-
tul pe profit datorat Statului, spon-
sorizând cu aceste fonduri Asociația
Culturală prin care se va înființa acest
”Centru al Tuturor Artelor.

IOANA SIMION

Sătmăreanul George Ne-
grea a participat weekendul trecut
la maratonul ”Folk Night Show”,
care s-a desfășurat în Baia Mare,
județul Maramureș. Prin cântec și
trăire, acesta a reușit să ridice pub-
licul băimărean în picioare și să
câștige aprecierea tuturor celor
prezenți.

În cadrul maratonului,
George a interpretat mai multe
melodii, însă una dintre cele mai
apreciate a fost ”Țara din noi”, pe
versurile scriitorului sătmărean Fe-
lician Pop. Trăirea artistului, dar și
versurile cu greutate, au reușit să

emoționeze întreg publicul și să îi
determine pe aceștia să își exprime
aprecierea prin aplauze, ridicându-
se, totodată, cu toții în picioare.
Un moment inedit, pe care
George mărturisește că nu îl va
uita prea curând, a fost cel în care
artisul a interpretat o melodie în
limba greacă. Acela a fost momen-
tul în care publicul a fost cucerit
de șarmul sătmăreanului, la finalul
cântecului aceștia cerând bis.

Reamintim faptul că, la
sfârșitul anului trecut, George Ne-
grea a reprezentat județul Satu
Mare la Festivalul Național de

Muzică Folk ”Trivale” din Pitești,
unde a câștigat Marele Premiu al
festivalului. Acesta a câștigat
atunci prin interpretarea unor
compoziții proprii, pe versurile
scriitorului sătmărean Felician
Pop. Una dintre melodiile cu care
a reușit să câștige marele premiu
fiind piesa ”Țara din noi”, cu care
George a cucerit și publicul
băimărean, la maratonul ”Folk
Night Show”.

Maratonul de folk din
Maramureș a fost organizat de
Clubul de turism montan ”Nordic
Club Sibiu”, la care au participat 8

artiști din mai multe județe din
țară. Printre artiștii care au mai
cântat alături de George la mara-
tonul de folk din Baia Mare îi am-

intim pe: Bogdan Topor, Viorica
Cegă, Raluca Cismaru, Dorel
Moldovan și Vlad Roman.

Ioana Simion

Sătmăreanul George Negrea, la maratonul de muzică folk din Maramureș
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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@admi-
ninsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon
0740.189.839, fax: 0361/815.084,  judeţul Satu
Mare, reprezentată prin asociat coordonator ra-
colţa Cristian, în calitate de lichidator/adminis-

trator judiciar a urmatoarelor falite:

SC BIO SAL  SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
- vânzare directă, bun imobil   situat  în localitatea Satu Mare,  strada liviu re-

breanu, nr. 74, judeţul Satu Mare, înscris în CF 150072 Satu Mare, nr. cadastral
1858/7,1879/2, 1880/2, ipotecat în favoarea BCr Sa, la preţul de  400.000,00
lei plus Tva.  Bunuri mobile (în bloc), de tip mobilier hotelier şi de restaurant şi
bunuri de bucătărie,  la preţul de 44.479,00 lei  plus Tva.
SC 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 faliment, in ban-
kruptcy, 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, autoutili-
tara mercedes (2004),   21,238.34 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  1,593.99
lei.
SC 4 FRIENDS SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
-mijloc de transport marca FOrd MOndeO, an de fabricație 1993, la suma
de 1.878,50 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 3.296,69  lei + Tva. Bunurile se vând în bloc.
SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite
- utilaj debitat Metal TeaMPreSS l12/3 CnC S- 12688X-OXYCuT valoa-
rea de piată 249.790 lei 
SC IMPATIENS    SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite :
dacia 1304 la prețul de 2.429,74 lei, mobilier 867,76 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc
de marfă în  valoare de 2.305 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en fail-
lite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de 16.000 lei+ Tva : curele transmisie
Contitech, curele transmisie renault, curele transmisie Scania, curele transmisie
volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in
bankruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de
34.029 lei + Tva: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm 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.  
Notificare :
În temeiul art. 99-100   din legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
şi de insolvenţă  coroborate cu prevederile art. 71 din acelaşi act normativ notifică deschiderea
procedurii  falimentului  împotriva debitorului S.C   CARTON STILE   S.R.L societate  în
faliment, in bankruptcy, en faillite, prin sentinţa   civilă  nr. 55 din data de  15.02.2017,
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia Comercială şi Contencios administrativ  în
dosarul  2422/83/2016. Creditorii debitorului S.C.  CarTOn STile   S.r.l.  trebuie să
procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei
în condiţiile următoare: Termenul limită de 10 zile de la primirea notificării privind deschiderea
procedurii pentru depunerea de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a pro-
cedurii. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor născute în cursul
procedurii asupra averii debitorului la data de    31.03.2017.
În temeiul art. 114  din legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debito-
rului. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea  şi  publicarea în BPi a tabelului
suplimentar al creanţelor la data de  26.04.2017. Termenul pentru  depunerea contestaţiilor
la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz netrecute  de lichidatorul   judiciar
în tabelul suplimentar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă persoană interesată,
este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului su-
plimentar. Fixează  termenul pentru  întocmirea  tabelului definitiv consolidat al creanţelor la
data de 24.05.2017.

Liderul PSD Liviu Drag-
nea le-a transmis, luni,
primarilor de comune din

Asociaţia comunelor din Româ-
nia, reuniţi la Bucureşti, că dis-
tincţia dintre oportunitate şi
legalitate va fi definită în Parla-
ment, el arătând că există prea
multe „instituţii” care îşi “dau
cu părerea” despre oportunitate.

„vom defini în Parla-
ment, indiferent de presiuni, în
mod clar distincţia dintre legali-
tate şi oportunitate. Oportunita-
tea e a celui ales în mod legitim
într-un proces democratic, o dă le-
gimitatea unui vot, obligaţiile asu-
mate în campanie, libertatea de a
lua decizii cu Consiliul local pen-
tru a dezvolta comunitatea, aşa
cum crede acel Consiliu local”, a
spus dragnea.

„Prea multe instituţii îşi
dau cu părerea despre oportuni-
tate. administraţia publică tre-
buie să iasă din această stare de
paralizie, cu funcţionari cărora le
este frică să semneze, cu primari
care nu ştiu dacă ce fac azi e inter-

pretat peste un an sau zece”, a spus
dragnea.
el a menţionat că în românia
există peste 20.000 legi şi a opinat
că nu există cineva care să le ştie pe
toate.

dragnea a arătat că, în

acest sens, Parlamentul va lucra la
codificarea legislaţiei.

„vom lucra în Parlament
la Codul administraţiei publice, al
finanţelor publice locale, al in-
compatibilităţilor, ca să fie lim-
pezi, clare”, a mai spus dragnea.

liviu draGnea, PriMarilOr de COMune: 

Vom defini în Parlament distincţia
dintre oportunitate şi legalitate

Preşedintele Senatului,
Călin Popescu Tăriceanu, a afir-
mat, luni,că în românia “toată
lumea face gargară cu corupţia”, în
contextul în care lăudat guvernul
că a crescut salariile din administra-
ţiei şi a susţinut că trebuie să existe
o legătură directă între salarizare şi
calitatea administraţiei

“Toată lumea în românia
face gargară cu corupţia. de dimi-
neaţă până seara numai cu corupţia
în gură stau. Toată lumea se preo-
cupă de efectele corupţiei, nimeni
nu vorbeşte despre cauzele corup-
ţiei din românia. eu cred că dacă
vrem să avem o administraţie care
să fie de caliutate, cu oameni bine

pregătiţi nu putem să ne imaginăm
că îi plătim prost şi să avem şi per-
formanţă. nici în comunism nu
funcţiona ideea asta. deci trebuie
să existe o legătură directă între sa-
larizare şi calitatea administraţiei”,
a spus Călin Popescu Tăriceanu la
adunarea Comunelor din româ-
nia.

el a lăudat executivul
condus de Sorin Grindeanu pentru
că a crescut salariile celor care lu-
crează în administraţia locală. “În
românia de câţiva ani buni este o
vânătoare de vrăjitoare. Foarte
mulţi primari au trebuit să treacă
prin anchete extrem de neplăcute
pentru ei, pentru că le-a afectat im-

aginea publică. Foarte mulţi, în
final, s-a dovedit că sunt nevino-
vaţi. dar au făcut acest periplu prin
faţa televizoarelor pe care îl vedem
de câţiva ani de zile şi care are parcă
drept scop umilirea unor oameni şi
distrugerea elitelor româneşti”, a
mai declarat Tăriceanu.

Premierul Sorin Grin-
deanu a declarat, luni, că i se pare
”ciudat” că procurorii dna i-au
chemat la audieri pe unii dintre
miniştri cu privire la OuG
13/2017, referitoare la modifica-
rea codurilor penale, el apreciind
că Guvernul a acţionat legal, lucru
confirmat şi de judecătorii CCr.
”nu am discutat cu ei. nu ştiu, mi
se pare un pic ciudat. nu ştiu pen-
tru ce, înţeleg că pentru Ordo-
nanţa 13. Guvernul, a spus şi
Curtea Constituţională, a acţio-
nat legal. O să vedem”, a declarat
Sorin Grindeanu.

el a mai spus că nu a fost
invitat la sediul dna.

Ministrul afacerilor in-
terne, Carmen dan, s-a prezen-
tat luni dimineaţă la sediul
dna pentu audieri în dosarul
deschis privind ordonanţa de ur-
genţă 13 referitoare la modifica-
rea Codurilor Penale.

Surse judiciare au decla-
rat pentru agenţia de presă Me-
diaFaX că ministrul
afacerilor interne a fost citat în
calitate de martor în dosarul pri-
vind ordonanţa de urgenţă 13
referitoare la modificarea Codu-
rilor Penale.

Ordonanţa de urgenţă
13 a fost abrogată prin OuG 14
emisă de acelaşi Guvern Grin-

deanu. În momentul de faţă
OuG 13 se află în comisiile par-
lamentare urmând calea proce-
durală în timp ce OuG 14, care
o abrogă, a trecut de Senatul ro-
mâniei, urmând să fie dezbătută
în Comisia Juridică şi ulterior în
plenul Camerei deputaţilor.

C. P. TăriCeanu, PreşedinTele SenaTului: 

În România toată lumea face gargară 
cu corupţia, de dimineaţă până seara

Sorin Grindeanu, despre prezenţa unor 
miniştri la DNA: Mi se pare un pic ciudat
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Miante Instal
Construcţii drumuri şi poduri Pavaje şi borduri

Tel. 0740.177.647Reţele apă şi canalizare

UŞI SECŢIONALE DE  GARAJ,
RULETE, PLASE DE INSECTE 

CALITATE GERMANA!

S.C. BUŢU NORD
2014 S.R.L.

Locul ideal în care 
puteţi comanda 

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

aniversări, nunţi,
botezuri etc.

Telefon 0261-722000
0261-759520

Cofetăria Cofetăria ““ DanielDaniel ””

“COFETARIA DANIEL
ANGAJEAZĂ AJUTOR
COFETAR, AMBALA-
TOR ŞI VÂNZĂTOARE.
INFORMAŢII LA
TEL:0261716020 SAU
STR. AUREL VLAICU,
NR.69”
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Şumudică se lasă de
meserie dacă obţine
titlul
Marius Sumudica este pe val
dupa a cincea victorie consecu-
tiva in campionat si spune ca, in
eventualitatea obtinerii unui al
doilea titlu la rand in liga 1, se va
lasa de meserie pentru un sezon.
“Este a cincea victorie consecu-
tiva, am batut Steaua, Viitorul,
am castigat la Gaz Metan. Daca
vom reusi sa facem 9 puncte, ceea
ce e foarte greu, ne batem la
primele trei locuri si la titlu. Daca
mai iau titlul si anul asta ma las
un an de zile. Pai m-am plictisit,
sunt cel mai bun antrenor. il
auzeam saptamana trecuta pe
domnul Hagi ca e cel mai bun
antrenor. nu e, eu sunt cel mai
bun antrenor pentru ca l-am
batut. bine, glumesc putin acum”,
a declarat Sumudica dupa meciul
cu Viitorul. tehnicianul giurgiu-
venilor a vorbit si despre partida
castigata in fata liderului din liga
1. “Cred ca i-am surprins cu
presingul avansat pe care l-am
facut. nu cred ca se pune la in-
doiala victoria, am avut mai
multe ocazii. Cred ca le-am in-
chis gura si celor care se intrebau
de ce joaca Sumudica cu trei fun-
dasi centrali. Sistemul da roade si
se pare ca sunt inspirat cand
schimb sistemul in functie de ad-
versar”, a spus Sumudica. “il rog
pe domnul nicolae public sa vina
alaturi de acesti jucatori pentru ca
merita mult mai mult respect
pentru ceea ce fac pentru acest
club, chiar daca nu vrea sa aiba o
relatie de prietenie cu Sumudica”,
a spus antrenorul astrei intr-un
mesaj de pace directionat catre
patronul clubului.

Sătmărencele Vaida Beata
și adriana matei de la
CSm au reprezentat ro-

mânia la prima etapă a CeV
Snow Volleyball festival Tour.
Turneul a avut loc în Turcia la
erciyes iar la start am avut 10
echipe naționale.

”Fetele au jucat cinci
meciuri și le-au câștigat pe
toate. a fost o premieră și pen-
tru noi și mă bucur că ne-am
descurcat și adaptat foarte
bine”, ne-a spus antrenorul
adrian Pricop. Pe podium au
mai urcat turcia pe doi și Slova-
cia pe trei...

Din această săptămână,
fetele de la CSM Satu Mare au
trecut în antalya pentru un sta-
giu de pregătire de două săptă-
mâni, dar la clasicul volei pe
plajă!

fLorin mureşan

inEDit

România se impune la
volei pe zăpadă
8 Sătmărencele adriana Matei și Vaida beata au luat în turcia 
și un premiu de 1000 de euro

Cu doua saptamani in-
ainte de Campionatele nationale de
dans sportiv ale romaniei care vor
avea loc in data de 4-5 martie la iasi,
royal Dance Club Satu Mare a
reprezentat romania la un ultim
test inainte de naționale la concur-
sul international de dans sportiv
Hungarian Dance open 2017.

Competiția din capitala
ungariei  a avut loc în data de 18-19
februarie iar  perechea Marița
Ciprian - bumba oana a  cucerit
medalia de argint la WDSF Stan-
dard junior ii 14-15 ani.

la această categorie au
fost înscrise 18 perechi din ucraina,
Slovacia, Cehia, ungaria, Polonia și
românia.

Dupa scurta vacanta de iarna in
care sportivii clubului s-au pregatit

zi de zi  urmeaza prima competitie
a sezonului sambata la Santandrei.
E vorba de  a 11-a editie a concur-
sului national de dans sportiv Cupa

oradea unde clubul va fi reprezen-
tat de toti sportivii care au categorie
de varsta si clasa.  

Meritul pentru rezultatele

obţinute aparţine atât sportivilor,
cât şi antrenorilor ovidiu ignat,
Varga otto, Cordea Mikle Cristian
şi Marius iepure.

DanS SPortiV

Argint pentru perechea Oana Bumba –Ciprian Marița 
la concursul WDSF Standard Junior de la Budapesta
8 Dansatorii de la royal Dance Club se pregătesc de naționale

asociația județeană de
baschet își propune ca după câțiva
ani de pauză să reia organizarea
Campionatelor județene.

Președintele aj baschet,
norbert Papp, anunță că au înce-
put înscrierile și așteaptă confir-

marea din partea echipelor la e-
mail: a.j.b.satumare@gmail.com
sau la numarul de telefon
0732252542, persoana de contact
norbert PaPP.

Campionatul ar urma să
înceapă pe 4 martie 2017.

la sfârșitul săptămânii tre-
cute, juniorii D de la olimpia au jucat
două partide de verificare la arad în
compania echipelor de la Viitorul. Sâm-
bătă arădenii au folosit echipa de juniori
C și s-au impus cu 7-4. ”avand in vedere
ca am intalnit o echipa mai mare , mai
puternica decat noi a fost un joc util, in
care am vrut sa urmaresc tot lotul de-
plasat cum raspunde la cerintele jocului
in compania unui adversar mai puternic
din punct de vedere fizic. Duminica am

jucat impotriva juniorilor D. ne-am
impus cu 2-1 prin dubla lui Matioc. a
fost  un joc de nivel ridicat impotriva
unei echipe bune, un test util , pot sa ma
declar multumit de acest joc fiindca ne-
am atins obiectivele fixate inainte de joc”,
ne-a transmis antrenorul Cristi Popa.
Lotul deplasat : borbely, osan , arde-
lean, Zbona, Micle Paul , bota, Godja,
Matioc, Micle alex , Molnar, Cortel,
negru, tafa, tamas, tincu, Mitrea,
Paul . 

Înscrieri în Campionatul
județean de baschet

Fotbal juniori D

Dublă amicală la Arad 
pentru Olimpia
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Selecționata Vestului a
câștigat meciul vedetelor
campionatului profesion-

ist nord-american de baschet
(nBA), All Star Game,
învingând cu scorul de 192-182
reprezentativa estului,
duminică seara la new orleans,
la capătul unui joc care nu s-a
ridicat însă la nivelul
așteptărilor.

Cel mai bun jucător al în-
tâlnirii a fost desemnat Anthony
Davis, starul echipei New Orleans
Pelicans, care a reușit 52 puncte și a
devenit cel mai prolific jucător din is-
toria All Star Game, doborând
vechea performanță deținută de Wilt
Charmberlain (42 de puncte, în
1962)

Ediția 2017 a All Star
Game a stabilit și un alt record, fiind
cel mai prolific meci al vedetelor de
la crearea sa, în 1951, grație celor 374
de puncte marcate.

De asemenea, Kevin Du-
rant a devenit al patrulea jucător din
istorie care încheie un All Star Game
cu un “triple double”, grație celor 21
de puncte, 10 recuperări și 10 pase
decisive.

Cel mai bun marcator din
actualul sezon al NBA, Russell West-
brook, s-a făcut la rândul său remar-
cat, înscriind 41 de puncte pe
parcursul partidei.

Însă această întâlnire care
se anunța una promițătoare, în
condițiile în care pe parchet au fost
prezenți jucători precum LeBron
James, Stephen Curry sau James
Harden, a fost mai degrabă
dezamăgitoare pentru fani, gen-
erând numeroase critici pe rețelele de
socializare, din cauza faptului că cele
două echipe au pus accentul doar pe
faza ofensivă, în detrimentul
apărării, deseori inexistentă, astfel că

jocul a avut parte uneori de mo-
mente aproape ridicole, notează
AFP.

Antrenorul echipei
Conferinței de Vest, Steve Kerr, a re-
cunoscut că ar trebui introdusă, pe
viitor, o miză pentru ca All Star
Game să-și recapete puțin din com-
petitivitatea pe care o avea în anii an-
teriori. 

“În trecut, nivelul jocului
creștea în sfertul al patrulea și asta am
așteptat și acum, însă acest lucru nu
s-a petrecut în această seară. Mi-aș fi
dorit ca jocul să fie mai disputat”, a
declarat Kerr.

Însă una dintre acțiunile
din timpul meciului i-a entuziasmat

pe spectatorii prezenți în tribunele
arenei Smoothie King Center din
New Orleans. Ea a avut loc după
numai șase minute de joc, când
Kevin Durant i-a oferit o pasă
decisivă lui Russell Westbrook, fostul
său coechipier de la Oklahoma City,
care nu îi mai vorbește de la transferul
său la Golden State Warriors și care a
reușit un spectaculos “alley-hoop”.

Înaintea All Star Game a
avut mult așteptatul concurs de “slam
dunk-uri”, dar și acesta i-a dezamăgit
pe fanii baschetului, din cauza nu-
meroaselor ratări, câștigătorul fiind
Glenn Robinson, un jucător de la in-
diana Pacers, puțin cunoscut de
marele public.

NBA

Selecționata Vestului, învingătoare
în All Star Game 2017

SNOOKER

Ce finală!!!
8 Bingham il invinge pe Trump in joc decisiv
pentru trofeu la Openul Galez

Dupa o asteptare de
aproape doi ani englezul Stuart
Bingham ridica un nou trofeu
deasupra capului.

Surprinzatorul campion
mondial din 2015 l-a invins, du-
minica seara, cu 9-8, pe conation-
alul sau Judd Trump in finala
Openului Galez de la Cardiff.

Bingham l-a spulberat in
semifinale pe Robert Milkins, cu
6-0, si a continuat forma buna in
prima parte a finalei cu Trump,
cand a condus cu 4-0 si 5-2.

in cele din urma sesiunea
decisiva a inceput de la 5-3, iar
prima repriza i-a apartinut lui
Trump. Jucatorul originar din
Bristol egala scorul in premiera
dupa 12 jocuri, pentru ca mai apoi

sa treaca in premiera la conducere,
cu 8-7.

Bingham a avut nervi de
otel in jocul 16 cand, dupa o dis-
puta tactica de senzatie, l-a prins
pe Trump intr-un snooker dificil
cu bila alba in spatele bilei albastre
si cu 22 de puncte maxim disponi-
bile pe masa.

Trump a gasit bila maro
undeva in apropierea buzunarului
verde, dar n-a facut decat sa o dez-
volte suficient pentru Bingham sa-
si dezvolte de acolo break-ul
castigator prin care trimitea
meciul in decisiv.

Ambii jucatori au trecut
pe rand la conducere in decisiv si in
cele din urma se parea ca sansa ii
surade lui Trump. Acesta a pierdut

insa pozitia bilei albe si a ales sa
sparga mini pachetul de bile rosii.

O eroare tactica prin care
i-a lasat pozitie de atac lui Bing-
ham la buzunarul superior drept si
fostul campion mondial nu putea
sa rateze o astfel de oportunitate.

Bingham a castigat astfel
in premiera Openul Galez si
ajunge la patru turnee de puncte
adjudecate in cariera, in timp ce

Trump rateaza premiera de a tri-
umfa in doua turnee de puncte in
acelasi sezon.

Ne aducem aminte ca
Judd Trump a castigat in oc-
tombrie 2016 prima editie, si
speram nu singura, a Mastersului
European de la Bucuresti, dupa o
finala in care l-a invins, cu 9-8 de
la 6-8 pe marele Ronnie O’Sulli-
van.

Florin MureşAn

Cozmin Gușă a fost
ales președinte al
Federației Române
de Judo
Cozmin Gușă a fost ales
președinte al Federației Române
de Judo, la alegerile care au avut
loc luni în cadrul Adunării Gen-
erale a FRJ, el obținând 121 de
voturi, în timp ce contracandi-
datul său, Nicolae Trașcă, a
primit 21 de voturi.

Simona Halep, 
în continuare 
pe 4 WTA
Românca Simona Halep ocupă
în continuare locul 4 în clasa-
mentul mondial al jucătoarelor
profesioniste de tenis (WTA),
dat publicității luni și în care nu
a survenit nicio schimbare în top
10 față de săptămâna anterioară.
Americanca Serena Williams este
lider, urmată de germanca An-
gelique Kerber și de Karolina
Pliskova (Cehia), care are
aproape 500 de puncte avans față
de Halep. Simona mai are doar
22 de puncte în plus față de
următoarea clasată, Dominika
Cibulkova (Slovacia). irina Begu
se află în continuare pe locul 28,
iar Monica Niculescu pe 39, în
timp ce Sorana Cîrstea a coborât
șase locuri și este acum pe 67. La
dublu, Monica Niculescu a
coborât un loc și e pe 20, Raluca
Olaru a urcat două trepte și se
află pe 62, iar Andreea Mitu
staționează pe 88.
Clasamentul WTA la simplu 
1 (1). Serena Williams (SUA)
7.780 puncte 
2 (2). Angelique Kerber (Germa-
nia) 7.115 
3 (3). Karolina Pliskova (Cehia)
5.640 
4 (4). Simona Halep 5.172 
5 (5). Dominika Cibulkova (Slo-
vacia) 5.150 
6 (6). Agnieszka Radwanska
(Polonia) 4.915 
7 (7). Garbine Muguruza Blanco
(Spania) 4.720 
8 (8). Svetlana Kuznețova
(Rusia) 3.915 
9 (9). Madison Keys (SUA)
3.897 
10 (10). Johanna Konta (Marea
Britanie) 3.705

KARTiNG

Sătmăreni premiați la Gala Campionilor

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

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!

Federaţia Română de
Karting a organizat sambata  Gala
Campionilor în care au fost
premiaţi cei mai buni sportivi din
campionatele desfăşurate anul tre-
cut. Premierea sportivilor, antreno-

rilor, mecanicilor şi arbitrilor, care
au încântat prin performanţelor lor,
s-a făcut în sala “Nadia Comăneci”
de la sediul MTS. Printre sportivii
clasaţi pe podium în anul 2016 s-au
aflat şi doi sătmăreni.

Mihai Temian  este vice-
campion naţional la clasa mono-
marca Rotax Mini Max, deşi a
participat la doar 4 etape din totalul
de 6, din cauza lipsei materialelor
competiţionale.

Andrei Vajda a terminat
campionatul pe locul 3 la clasa
regină KZ2.
Prima competiţie FRK din anul
2017 se va desfăşura la Târgu Secui-
esc. Este vorba de Cupa Federaţiei.



OFERTE DE SERVICIU 

l Angajez  o persoană cu
pregătire în domeniul agricol-
biologic-biochimic sau silvic,
de nivel superior sau de nivel
mediu. Salar Avantajos. Tele-
fon 0770460702
l SC ATLANTIC SRl
angajeaza sofer pe masina d
3,5 tone. 0756054102
l Angajez muncitor in pro-
ductie. Telefon 0741.226.104
l Angajam tineri in dome-
niu electric. 0729273315

CERERI DE SERVICIU

l Caut menajera pensio-
nara 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
ziliera ,experienta de ospatar
,0743804427.

l Injectii (I.V., I.M.), perfu-
zii la domiciliu (SM malul
drept al Somesului).
Tel.0755.841.911
l Ingrijesc copil, fac curate-
nie in blocuri, case, farmacii
etc. Telefon 0755.620.543
l Amenajari exterioare, gra-
dinarit. Tel. 0754679354

TRANSPORTURI

l Transport ieftin nisip, ba-
lastru, diverse cu auto 3.5
tone. Telefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe
ruta Romania-Germania-Ro-
mania, la fiecare sfarsit de sap-
tamana. Telefon:
0 7 6 0 7 6 9 2 9 9 ,
004915166356940
l Transport marfă-mutări
ieftin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip,
diverse, 3,5 tone. Telefon
0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, ur-
mătoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru gră-
dină şi gazon, lemne pentru
foc, mutări mobilier, orice, la
cererea clientului. Seriozitate
şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale po-
rumbei albi. Tel.
0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la fa-
milie mai in varsta. Tel.
0745416027, 0743989352.
l Forez puturi de apa la pre-
turi 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, foto-
grafii magnetice. Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare,
laptopuri, instalare Windows
XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, cu-
răţire unitate, instalare pro-
grame office etc. La
nevoie-deplasare la domiciliu.
Telefon 0740-774201.

l Reparaţii, actualizări
GPS, telefoane, tablete cu hăr-
ţile 2014, full Europa, compa-
tibil cu toate aparatele cu
harta pentru maşină mică, ca-
mion. Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez:
nunţi, botezuri la preţ corect.
Bonus: maşină de făcut bule
de săpun, fotografii magne-
tice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică.
Telefon 0735-218476.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, re-
parat. Telefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm ca-
zane de făcut pălincă la co-
manda clientului, de orice
dimensiuni de la 1,5 litri până
la 1000 litri chiar şi la domici-
liul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parche-
tat, parchet clasic + parchet
laminat cu maşină aspirator.
Telefon 0744-935068.
l Execut lucrări de reparaţii
electrice şi electrocasnice. Te-
lefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri,
balustrade, copertine din fier
şi din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calcula-
toare la domiciliul clientului.
0742-993505.
l Executăm toată gama de
lucrări în instalaţii sanitare şi
gaze naturale la preţuri avan-
tajoase. Proiecte, montări şi
service microcentrale, apă, ca-
nalizare. Autorizaţii ISCIR +
ARGN. Telefon 0757-
327765, 0721-290955, 0770-
914478.
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Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-

zator. Tel:0746.817.662

GP Sofa angajeaza:

Specialist Resurse Umane,  IT
Specialist in programare, IT Specialist in Web Design
(grafica), Manager Logistică,  Gestionar Clienți – vor-

bitor limba Franceză/Germană/Engleză,
Controlor Calitate (CTC), Pulverizator Peliculă Lac,

Sudori, Lăcătuși, Tapițeri, Tâmplari, Stivuitorist,
Confecționere, Muncitori Necalificați.

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

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

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE SECURITATE,
AGENTI DE INTERVEN-
TIE SI DISPECERI. TEL
0261 726 040 ; 0749194107

Urgent! Joburi legale Germa-
nia.Angajăm cu contract
legal, perioade flexibile, îngri-
jitori si îngrijitoare pentru
vârstnici Oferim gratuit
transportul dus întors, cazare
si masă, asigurare medicală,
asistentă telefonică 24/24. Se
cere limba germană conversa-
tional si minim 3 luni
experientă.Sună la 0364 63
01 97 sau aplică pe www.pro-
medica24.ro.

IPSO Agricultura recruteaza
TEHNICIAN SERVICE.
Este responsabil de receptia
echipamentelor, punerea lor
in functiune si instruirea ope-
ratorilor, intretinerea, diag-
nosticarea si repararea
utilajelor la sediul
clientului.TRIMITE CV-UL
TAU la adresa de mail: recru-
tare@ipso.ro

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 

Prestez servicii ca şi bucătar pe lângă localită-
ţile de lângă Satu Mare si Carei la diferite eve-
nimente: nunţi, botezuri şi pomene.  Telefon:

0742.573.863

Societatea profesională 
de insolvenţă 

Redresare Lichidare SPRL vinde 
la licitaţie publică  sau negociere

directă 
următoarele bunuri:

Samatech Expert SRL - Echipamente tehnologice (cazan si
masina de curatat), obiecte de inventar (mobilier, aspirator
etc), marfuri (birotica) in valoare totala de 1947,06 lei. Me-
toda 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 li-
chidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc. A, ap.
7, sapatamanal, incepand cu data de 23.01.2017, ora 11:00. In
situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din
23.01.2017, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora
in zilele de 30.01.2017, 06.02.2017, 13.02.2017, 20.02.2017,
la acelasi pret.

Consumcoop Mediesu Aurit Societate Cooperativa - Spatiu
Administrativ (birouri) situate la etaj, in cladire indepen-
denta P+E in loc. Apa  (75 mp), la pretul de 9.852 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 24.01.2017, ora 12:00. 
In situatia acest bun imobil nu se va vinde la termenul din
24.01.2017, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in
zilele de 31.01.2017, 07.02.2017, 14.02.2017, 21.02.2017,  la ace-
lasi 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.  

Nr. 172 / 15.02.2017

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

SC MIRACRIS FACE OFF SRL-D, CUI 29807247
Mobilier bar :
Canapea – 6 buc – 248 lei / buc
Tabureti – 10 buc – 20,67 lei / buc
Scaune – 4 buc – 34,45 lei / buc
Mobilier bar – 826,20 lei
Masute cafea – 10 buc –27,56 lei / buc
Aparat aer condiționat – 393,66 lei
Aparat purificat aer – 708,59 lei
Boxe – 2 buc – 354,29 lei
Amplificator – 248 lei
Casa de marcat – 141,71 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora 8:30.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

SC TERMO FENSTER SRL, CUI 16633610
Autoutilitară Dacia Drop Side 1.9 D, an fabr.2004 – 1588,42 lei
Compresor Fiac Apollo 1000 – 309,94 lei 

În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora 9.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire.

SC DORHER INVEST SRL, CUI 28333463
a) Autoutilitară Ford Transit, nr.înmatriculare SM-08-DHR, an

fabr.1994 – 2960,50 lei
b) Compactor Bitelli – defect – 3528 lei
c) Mobilier – 73,50 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora 9:30.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție
de prevederile Codului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, pentru fie-
care caz în parte, dacă va fi cazul.

Solicităm persoanelor interesate de cumpărarea bunurilor depunerea
de oferte pentru cumpărarea acestora. Ofertele vor fi depuse la lichidatorul ju-
diciar.

Informații suplimentare– tel.0745545862.

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

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

Vând teren 12 ari în
zona Bercu Roşu.

Telefon 0740429525.
Preţ negociabil.

MATRIMONIALE

l Tânăr 38 ani doresc cu-
noştinţă cu o doamnă domni-
şoară de vârstă apropiată, fără
copii,care îi place să locuiească
la ţară.Tel: 0746.906.404
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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
pentru gradinarit. Telefon
0771.223.795
l Vand teren 26 ari Satu
Mare, str.Curtuius. Tel
0744.511.030
l Vand parcele de 635 mp
in Martinesti, cartier Verona.
Tel 0744.252.824

GARSONIERE

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

APARTAMENTE 
2 CAMERE

l Vand apartament ultra-
central 45mp(casa
alba)Tel.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
negociabil, merită văzut. Tel:
0748.380250

l Vand apartament 3 ca-
mere, et.4, micro 15, renovat
recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 ca-
mere 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 aparta-
ment 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 ca-
mere, bucătărie, baie, cu intra-
rea prin curte comună. Vând
32 000 Euro sau schimb cu
apartament. Telefon
0742943135.
l De vanzare un aparta-
ment 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
curent.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 teren intravilan 2.12
ha, cu toate utilitatile, Carei.
0749427560.

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

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 

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

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, suprafata
395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii ( hale de productie , ateliere , depozite , so-
pron , etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si teren
aferent in localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL IMPEX
SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii de de-
pozitare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare, str.
Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate in lo-
calitatea Botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare, 146.000 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL,
str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354 euro.
Cladirea administrativa (Locatem) suprafata utilă de
349,86 mp, cu hala de productie cu suprafaţa utilă de
1.251,72 mp. Situat în localitatea Satu Mare, str.  Energiei,
nr. 4-6, la suma de 604.054 lei.

Case si Apartamente
Apartamente situate in Satu Mare, str. Ostrovului nr.2 bl.2

-ap: 116 la pretul de 7.300 Euro
-ap: 118 la pretul de 7.300 Euro
-ap: 317 la pretul de 6.600 Euro
-ap: 406 la pretul de 5.200 Euro

Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în loc. Satu
Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud. Satu Mare. si casa de
locuit si anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de vanzare
de 80.000 euro.
Apartament nr.1 , in casa de locuit , situata în Satu Mare ,
str.G.Baritiu , nr.127/B , parter, la pretul de 25.000 Euro
Apartament cu 2 camere (Bizmann), situat in Apahida, str.
Decebal, nr. 18, ap. 2, judetul Cluj suprafata utila de 60,91
mp, la 22.310 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare , str.Ion
Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la 800 Euro.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS POT
FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal, str. Po-
căiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la
suma de 27.227 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligo-
nului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 33.410
euro.
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea
Tureni, utilitati apa,  curent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic AQUILA, judetul
Cluj la pretul de 184.950 euro.
Teren intravilan (MDS Vlampa) situat in Satu Mare zona
Petre Ispirescu f.n. impartit in 5 parcele de 350 mp pana la
500 mp, la suma 25.400 euro.
Teren intravilan (West Regal) situat în localitatea Satu
Mare, str. Păuleştiului, nr. 76, judeţul Satu Mare, în suprafaţa
de 1.800 mp la pretul de 179.520 lei.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea funciară
nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pretul de 42.520 lei.
Teren extravilan, (B$G) 31.350 mp in  localitatea Marti-
nesti, zona Drumul National DN-19F, f.n., comuna Odoreu,
judeţul Satu Mare la 77.000 EURO. 

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC BLU BELL SRL

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

SC HORIZONT SRL
Masina de mixat vopsele  4.405 lei
Masina de mixat vopsele  2.456 lei
Casa de marcat                     432 lei
Autoturism espero             1.465lei
Mobilier 640 lei
Mobilier 46 lei
Stoc marfa (vopsele)      43.210 lei.

SC B&G ITALCONSTRUZIONI
- statie sortare -   491.458,00 lei;
- mobilier sediu-       6.143,00 lei

SC BIZMANN SRL
- autoturism Opel Astra Classic II,-   6.897,00 lei;
- autoutilitara Renault Master, - 11.495,00 lei;
- autocamion Daewoo Avia, - 13.410,00 lei;
- autocamion Mercedes Atego 817, - 11.495,00 lei;
- stocuri marfa - 36.499,00 lei;
- obiecte inventar -   7.903,00 lei;
- mijloace fixe - 58.498,00 lei;

SC ECOSOIL SOE SRL
Diverse bunuri mobile 

SC CARIS CREATIVO SRL
Bunuri mobile

SC CORALIS CONSTRUCT SRL
Buldoexcavator JGB 3CXT defect 15.574 lei

SC C&V LOREMAR SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de transport.

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

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

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de transport

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole
Vaci Holstein 32 Buc

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

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

GIMAR POMICOLA
Scarificator la pretul de 1690.5 lei 
Instalatie tratat  la pretul de       4103.6 lei 
Freza rotativa la pretul de 5419.8 lei 
Tocator resturi la pretul de 8155.5 lei

S.C. TRUM S.A.
Inele rascheing
Umplutura ceramica stiberl

SC BIANCA TRANS SRL
1 AUTOTRACTOR IVECO MAGIRUS SM 14 DIU 
38.700 lei
2 SEMIREMORCA MARCA KOGEL SM 04 WNE 
8.000 lei
3 SEMIREMORCA SCHMITZ SM 15 DIU 
18.800 lei
4 AUTOTRACTOR IVECO 190-30 SM 19 DIU 
20.900 lei

SC LEVIS SRL
Autoutilitara Volkswagen  4.440,00 lei
Centrala termica din fonta    700,00 lei

SC ELEGANCE COM SRL
autoutilitara citroen 6,390.00 lei
opel vectra 9,230.00 lei
mas frezat 74.48 lei
mas comb circ gaurit 70.56 lei
masina de frezat hammer 608.53 lei
ventilator 67.31 lei
banc aspirant 2,161.78 lei
cabina vopsit 1 3,951.36 lei
cabina vopsit 2 3,001.62 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
11,280.00 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 2,935.00
lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 11,720.00
lei
Diverse utilaje de panificatie

SC LITTLE SMART SRL
autoturism marca BMW 530 D- 13.563,00 lei;
autoutilitara marca Nissan -   9.042,00 lei;
motocicl marca CFMOTO-   1.808,00 lei.

SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc

SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile

SC SOTARA SRL
AUTOTURISM OPEL  8,866.00 lei

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD                   23.894,15 lei

SC SIMALEX GROUP SRL
AUTOTURISM FORD  1,000.00 lei
GENERATOR 3KW 1,000.00 lei
GENERATOR 2,2KW 1,000.00 lei
CENTRALA TERMICA  500.00 lei
GENERATOR ELECTRIC 1,000.00 lei
MOBILIER 600.00 lei

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

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar
din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fie-
care vineri, SC ERGOLEMN S.A ora 08:00, SC WEST
REGAL SRL 08:30, SC. LOCATERM S.A. 09:00, S.C.
AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SC SAMCAR S.A.
10:00, SC B&G ITALCONSTRUZIONI SRL 10:30,
SC MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC MIDICONS
SRL 11:30, SC MDS VLAMPA CONSTRUCT SRL
12:00 , SC ANDANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC
PANATEK SRL ora 13:00, SC DOMINIUM SRL ora
13:30 , SC ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC
SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00, SC BIZ-
MANN SRL 15:30. 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri
ora 13:00 lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe site-
ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa Euro Insolv SPRL, în calitate de
lichidator  judiciar al debitoarei S.C.  AXA CARS  S.R.L,
conform  sentinție civile nr. 249/F din data de 27 februarie
2014, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia
Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.
17/83/2010, scoate la vanzare activele falitei, ce consta in mi-
jloace de transport, la pretul de 110000 lei.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de administrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fab-
rica de procesare mezeluri cu utilajele aferente la suma de
427.717 euro, loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul
Satu Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al administra-
torului judiciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.
Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL  în calitate de lichidator
judiciar a  debitoarei SC SAMCAR SA  conform sentinţei
civilă nr. 1269/F/12.09.2013 pronunţată de Tribunalul Satu
Mare Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în
dosarul  nr. 13904/83/2010, scoate la vanzare prin licitatie
publica cu strigare imobile de tip „abator”, compuse din clă-
diri, construcţii şi terenul aferent, spatii comerciale, si imobil
de tip „clădire exploatare”, situată în localitatea Halmeu, gara
CFR, acestea se vand in bloc, la pretul de 4.635.281 RON.
Licitatia va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar
din str. Constantin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, in fie-
care zi de vineri, la ora 10:00.

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa
lichidatorului judiciar la  sediul ales  al acestuia  din str.
Constantin Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la nr. de
telefon 0749212108, 0361 809 462; sau email
office@euro-insolv.ro

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

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

FitneSS 

Solar 

Saună

Welness Spa
Ravensburg Nr.7

Satu Mare

Vând  apartament  4 camere,
Micro 16, str. Făgăraşului nr. 31,
ap.5, et.II., preţ  42.000 Euro ,
două băi cu faianţă şi gresie,  aer
condiţionat în sufragerie şi dormi-
tor,  bucătărie mobilată, centrală
nouă pe gaz autorizată,  două bal-
coane închise, două camere şi
holurile mobilate cu mobilă nouă,
pardoseala în cele 4 camere din
parchet de strejar în stare foarte
bună, apa, gazul şi curentul sunt
contorizate separat, geamuri la
camere  şi uşile de la balcoane  din
termopan, zonă liniştită cu mult
spaţiu verde, blocul este izolat ter-
mic şi are acoperiş. 0728 322 101;
0775 327 830

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

Vindem teren 16.100 mp,
front 45m, la intrarea in Botiz
dinspre Satu Mare. Tel.0737
855 528

Vindem teren intravilan
25.000 mp, Satu Mare strada
Botizului, front 100 m. Reco-
mandat pentru spatii comer-
ciale sau complex rezidential,
cu acces la toate utilitatile.
Tel: 0746 227446

Vindem teren extravilan
15.000 mp, in Satu Mare
Strada Botizului. Tel: 0737
855 528.

Vind apartament cu trei
camere Micro 16 str. Astro-
nautilor bloc A 1, mobilat,
termopan, aer conditionat,
două balcoane inchise. telefon
0744 507 019

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. 



IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vând teren în Buşag 4,5
ari.Tel: 0751.652.635
l Vand casa in satul Rad-
ulesti. Telefon 0745.390.764
l Vând 10 ari intravilant în
Lazuri.Tel:0740.788506
l Vand teren agricol
loc.Dindesti 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

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Mercedes B170,
neinmatriculat, 2006, benz-
ina, full extra, cutie automata,
146.000 euro. 0744897711
l Vand Mercedes C-180
Benzina, an fabricatie

10.01.1995, verificarea
tehnica executata, 200.000
km. Telefon 0740.641.447
l Vind IVECO din 2001,
neinmatriculat, cabina dubla,
platforma, roti duble, 3500 kg
total. 0744897711

PIESE DE MAŞINI

l Vind camioneta Iveco
2001, neinmatriculat, cabina
dubla, platou, roti duble, total
3500 kg.0744897711
l Vand piese pentru Dacia,
dezmembrez Dacia, electro-
motor, alternator, capota,
bara, etc. Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand baraca metalica, 8x8
m, 4 m inaltime. 0740167219,
0740897141
l Vand peleti fag, produca-
tor, Carei. 0748220359.
l Vand mobila de bucatarie
cu aragaz si chiuveta Tel
:0754.523.463
l Vand bricheti RUF din
fag si rotunzi pentru foc la 6.5
RON baxul de 10 kg.
0748.911.480

VANZARI ANIMALE

l Vind 3 porci grasi 180-
200 kg, crescuti cu cereale,
gospodarie proprie, Urziceni
352. 0720439756

VÂNZĂRI 
DIVERSE AGRICOLE

l Vand peleti producator.
0748220359.

ÎNCHIRIERI

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 – 279.990 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 intravi-
lan 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

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 31.144 euro 
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 17.063
euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges - 6.860 euro
Teren extravilan, în suprafață de 11.500 mp, sit-
uat în Botiz, înscris în CF 100369 ( provenită
din conversia de pe hârtie a CF 977 N Botiz),
având nr. cadastral 1030/3 – 9.571 euro. 

Alte imobile:
Complex Hotelier Coroana (“HOTEL Tisa”),
situat în loc. Sighetu Marmației, str. Piața
Libertății, nr. 8, jud. Maramureș, având suprafața
construită construită 1.512 mp, aria desfășurată
2.830 mp și suprafață utilă 2.052 mp +  teren afer-
ent în suprafață de 3.050 mp. Drepturile de pro-
prietate sunt înscrise în CF 51821 Sighetu
Marmației, având nr. cadastral 886, C1-886, îm-
preună cu bunurile mobile de natură echipa-
mente tehnologice și instalații, mobilier,
birotică, tehnică de calcul, obiecte de inventar
și stoc de marfă - 3.620.159,50 lei
Stație de îmbuteliere și distribuție butelii GPL,
situate în loc. Sighetu Marmației, str. Lazul
Seșului, nr. 7, jud. Maramureș, în suprafață de
6.000 mp, compusă din hală îmbuteliere G.P.L.,
clădire cu destinație sediu societății, atelier
mecaanic, casă pompe, hală depozitare butelii, parc
pentru rezervoare, post transformare; Teren în
suprafață de 4.490 mp, situat în loc. Sighetu
Marmației, str. Lazul Seșului, nr. 7, jud.
Maramureș; Teren în suprafață de 1.000 mp, si-
tuat în loc. Sighetu Marmației, str. Lazul
Seșului, nr. 7, jud. Maramureș;Bunurile mobile
de natură echipamente tehnologice ( butelii gaz),
instalații și mijloace de transport - 1.127.391,50
lei
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, 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
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren
extravilan 21.500 mp, alaturi de utilaje agricole si
21 de bovine – 246.866 euro
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp
si 36 mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A – 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, at-
elier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125 mp,
platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare, str. A.
Berinde, nr. 27 – 121.385 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afe-
rent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
214.795 euro
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 prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
58.055 euro 

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
21.140 euro
Casa ( spatiu commercial ) P, 86,33 mp + teren
aferent 76 mp, str.  Vasile Lucaciu, nr. 8  – 34.350
euro 
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 41.930 euro
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 –
9.377 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat
in comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu

Mare – 8.983 euro

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

Auto:

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

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

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:

Casete video – 1.185 bucati - 453 euro + TVA
Discuri DVD video – 2.342 bucati - 704 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 ) propri-
etatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) propri-
etatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
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 ( 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) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) propri-
etatea 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

Vând rafturi de biblioteca din
pal nelaminat - 700 lei, nego-
ciabil + rafturi de magazin,
doua covoare noi, pentru ca-
mera mare, 350 lei/bucată. Te-
lofon 0742 987 140.

Vand baloti calitate foarte
buna, 6 lei/buc. Telefon
0786.421.729  

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

Vindem sau inchiriem hala
productie 700 mp, depozit,
birouri, dotata cu toate utili-
tatile, transformator propriu,
teren aferent. Tel: 0746
227446

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.

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

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 convertor turbo,
2 bucati şi un bolier pe
gaz. Tel. 0731110235
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07:00 – Film documentar:
„Oameni ai credinţei”, ep. 8
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului
(reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Aripi de înger”, ep. 5
09:30 – Film documentar: „O
ştiinţă fascinantă”, ep. 4
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – Documentar: „John
Newton”
13:00 – Muzică de petrecere
14:00 – Săptămâna Soprtivă
(reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Oameni şi Fapte

(reluare)
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului  (direct)   
19:00 – Politica Sătmăreană 
20:00 – Ştiri NV TV
20:45 – Muzică şi voie bună 
23:00 – Ştiri NV TV
23:40 – Documentar:
„Hollywood, câmp de misiune”
01:00 – Oameni şi Fapte
(reluare)
02:00 – Şcoala Sătmărreană
(reluare)
03:00 – Muzică şi voie bună
(reluare)
05:00 – Viaţa la ţară (reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)
07:00 – Ştiri NV TV

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 07:50 Sport
08:00 Telejurnal
matinal 08:45 Sport
08:50 Eurovision.

Semifinaliştii! 09:00 A doua em-
igrare (R) 09:30 Teleshopping
10:00 Ediţie specială - Partea I
10:55 Carpaţii, Plămânul Eu-
ropei 11:00 Ediţie specială -
Partea a II-a 12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare 13:00 Dincolo de viitor
(R) 13:30 Amintiri din infern
14:00 Telejurnal 15:10 Maghiara
de pe unu 17:00 Telejurnal 17:30
Europa mea 18:25 Eurovision.
Semifinaliştii! 18:35 Perfect im-
perfect - Partea I 19:20 Perfect
imperfect - Partea a II-a 20:00
Telejurnal 20:50 Sport 21:00
România 9 - Partea I 21:45
România 9 - Partea a II-a 22:20
Eurovision. Semifinaliştii! 22:30
A doua emigrare 23:00 Ora de
ştiri 23:55 Vorbeşte corect!
00:00 România 9 (R) - Partea I
00:45 România 9 (R) - Partea a
II-a 01:25 Perfect imperfect (R)
- Partea I 02:00 Perfect imper-
fect (R) - Partea a II-a

10:30 Vorbeşte
lumea 13:00 Ştirile
Pro Tv 14:00
Lecţii de viaţă
15:00 La

Maruţă17:00Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile
Pro Tv 20:30 Masterchef 22:30
John Wick 00:30 Ştirile Pro Tv
01:00 Masterchef (R) 02:45
Arena bucătarilor (R) 03:15
Vorbeşte lumea (R)

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

Mireasă pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă pen-
tru fiul meu 16:00 ObservatoR
17:00 Acces direct 19:00 Obser-
vator 20:30 Chefi la cuțite 23:30
Xtra Night Show 01:00 De-
monii lui Da Vinci 03:00 Acces
direct (R)

07:00 Teleshop-
ping 07:15
Trăsniți din
NATO (R) 09:00
Focus din inima

României (R) 09:30 Teleshop-
ping 10:00 Focus 18 (R) 11:00

Teleshopping 11:30 Chef
Dezbrăcatu’ (R) 12:00 Teleshop-
ping 13:00 Pitici și tătici 13:30
Teleshopping 14:00 Focus 14:30
Teleshopping 14:45 Mondenii
15:30 Mama mea gătește mai
bine (R) 16:30 Focus 17:00
Trăsniți din NATO (R) 18:00
Focus 19:30 Mama mea gătește
mai bine 20:30 Virus mortal
22:30 Trăsniți din NATO 23:15
Focus din inima României 23:45
Focus Magazin 00:30 Virus mor-
tal (R) 02:30 Mama mea gătește
mai bine (R) 03:30 Focus 18 (R)
05:00 Nimeni nu-i perfect

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15 Testul
de rezistenţă (R)
09:15 Teleshop-

ping 09:45 Dila 12:00 Știrile
Kanal D 13:00 Te vreau lângă
mine 15:00 Teo Show 16:30
Bravo, ai stil! 18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 20:00
Kosem 23:00 WOWBiz 01:00
Știrile Kanal D (R) 02:15 Kosem
(R) 04:15 Te vreau lângă mine
(R)

07:00 Îngeri
păzitori (R)
08:00 Pentru că
te iubesc (R)

09:15 Totul pentru tine (R)
10:30 Intrigi in Paradis (R)
11:30 Petale de singurătate (R)
12:30 Teleshopping 13:00
Dragoste cu imprumut (R)
15:00 Îngeri păzitori 16:00
Singură pe lume 17:00 Totul
pentru tine 18:00 Intrigi in Par-
adis 19:00 Petale de singurătate
20:00 Dragoste cu imprumut
22:00 Inimă de frate 23:00
Moștenirea 00:00 Totul pentru
tine (R) 01:00 Dragoste cu im-
prumut (R) 02:45 Moștenirea
(R)

07:20 Brooklyn
09:10 Angry
Birds – Filmul
10:50 Goana

după cadou 2 12:25 I Saw the
Light 14:30 Internul 16:35 Jesse
Stone: pierdut în Paradise 18:05
Dezastrul din San Andreas
20:00 O viață bună 21:00 Misi-
une: Imposibilă. Națiunea
secretă 23:10 După 28 de zile
01:05 Fără scăpare 02:50 Bucla
temporală

07:00 Stiri
Sport.ro 09:00
Ora exacta in
sport (R) 10:00

Stiri Sport.ro 10:45 Ora exacta in
sport 12:00 Stiri Sport.ro 13:00
Ora exacta in sport (R) 14:00
Ora exacta in sport (R) 16:00 Fa-
milia Simpson 17:30 Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
21:00 Ora exacta in sport 21:45
Fotbal UEFA Champions
League, Manchester City –
Monaco 23:45 Rezumate UEFA
Champion League 00:45Stiri
Sport.ro 01:00 Breaking Bad
02:00 Ora exacta in sport (R)
03:00 La bloc

07:30 Ciclism:
Turul Andaluziei
08:30 Sărituri cu
schiurile: Cupa
Mondială -

Turneul celor patru trambuline
09:30Biatlon: Campionatul
Mondial, la Hochfilzen, în Aus-
tria 10:30Schi alpin: Campi-
onatul Mondial, la St Moritz, în
Elveţia 11:30 Ciclism: Turul An-
daluziei 12:30 Schi alpin: Cam-
pionatul Mondial, la St Moritz,
în Elveţia 13:15Schi alpin: Cam-
pionatul Mondial, la St Moritz,
în Elveţia 14:00 Sărituri cu schi-
urile: Cupa Mondială, la Oberst-
dorf, în Germania 15:00Ciclism:
Turul Andaluziei 16:00 Snooker:
Seria Home Nations, la Cardiff,
în Regatul Unit 18:00 Biatlon:
Campionatul Mondial, la
Hochfilzen, în Austria 19:00 Bi-
atlon: Campionatul Mondial, la
Hochfilzen, în Austria 20:00 Bi-
atlon: Campionatul Mondial, la
Hochfilzen, în Austria 20:30 Bi-
atlon: Campionatul Mondial, la
Hochfilzen, în Austria 20:55
ştiri: Ştirile Eurosport 21:00
Sărituri cu schiurile: Cupa
Mondială - Turneul celor patru
trambuline 22:00 Schi alpin:
Campionatul Mondial, la St
Moritz, în Elveţia 23:05 Formula
e: Campionatul FIA, la Buenos
Aires, în Argentina 00:00 Super-
bike: Campionatul Mondial
00:55 ştiri: Ştirile Eurosport
01:00 Fotbal: Fotbal FIFA

09:00 Previziuni
10:40 Pe cuvant - Un
mic curs de
supravieţuire a limbii
române în jungla de

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00
Obiectiv 14:00 Ştiri 15:00
Esențial 17:00 Ştiri 18:00 La Or-
dinea Zilei 20:00 Subiectiv 21:00
Sinteza zilei 23:15În gura presei
00:00 Ştiri 01:00 Sinteza zilei (R)
03:30 Subiectiv (R) 04:00 În
gura presei (R)

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

Realitatea de la fix 18:30 De-
schide lumea 20:00 Prime Time
News 21:00 Jocuri de Putere
00:00 Realitatea de la fix 00:30
Deschide lumea 02:00 Realitatea
de la fix 03:00 Newsroom

07:40 Comoara
din container -
Marea Britanie –
Kent 08:10

Războiul depozitelor - Canada -
Ediție extremă!!! 08:35 Execu-
torul - Probleme orientale09:05
Cum se fabrică diverse lucruri?
09:30 Cum se fabrică ? - Sticluţe
din aliaj de cositor/Salată de
cartofi/Celule cu hidrogen 10:00
Supravieţuire în doi - Fără aer
11:00 Maşini pe alese - Mercedes
Cosworth - Partea 1 11:30
Maşini pe alese - Mercedes Cos-
worth - Partea 2 12:00 Vedete în
sălbăticie cu Bear Grylls - James
Marsden 13:00Supravieţuire în
doi - Marte pe Pământ 14:00
Supravieţuire extremă cu Ed
Stafford - Namibia15:00 Un
Tarzan american 16:00 Comoara
din container - Marea Britanie –
Kent 16:30 Războiul depozitelor
- Canada - Ediție extremă!!!
17:00Executorul - Probleme ori-
entale 17:30 Fail Army - Episod
3 18:00 Maşini pe alese - Porsche
928 - Partea 1 18:30 Maşini pe
alese - Porsche 928 - Partea 2
19:00 Cum se fabrică diverse lu-
cruri? 19:30Cum se fabrică ?
20:00Goana după aur – Revolta
21:00Comoara de pe Insula
Șarpelui - În inima întunericului
22:00 Insula lui Bear Grylls
23:00 Fail Army - Episod 15
23:30 Fail Army - Episod 18
00:00 Viaţa la capătul lumii - La
limită 01:00 Un oraș la capătul
pământului 01:50 Goana după
aur – Revolta 02:40 Comoara de
pe Insula Șarpelui

BerBec (21 mar - 20 apr)
Nu eşti într-o formă nemaipome-
nită, aşa că ar trebui să nu te implici
în activităţi care să te suprasolicite.
Dozează-ţi cu grijă eforturile altfel
nu vei reuşi să te descurci. 
Taur (21 apr - 21 mai) 
Chestiunile gospodăreşti nu îţi vor
da posibilitatea să îţi petreci sufi-
cient timp cu partenerul de suflet.
Popularitatea ta în rândul persoa-
nelor de sex opus va creşte simţitor,
dar nu este cazul să te laşi dus de val
şi să faci schimbări de mai mare an-
vergură. 
Gemeni (22 mai - 21 iun) 
Vei cheltui peste aşteptări cu ocazia
unei călătorii. Nu este un moment
favorabil pentru a semna acorduri
sau pentru a cere aprobări. Activi-
tăţile de divertisment îţi vor da oca-
zia să te distrezi de minune. 
rac (22 iun - 22 iul) 
În general comunicarea cu fiinţa iu-
bită va evolua bine pe parcursul
acestei zile. Entuziasmul sentimen-
tal va atinge limita superioară, aşa
că n-ar fi excus să faci o cucerire din
anturaj apropiat. 
Leu (23 iul - 22 aug) 
Ai tendinţa de a te apuca de prea
multe lucruri şi nu vei termina mai
nimic. Încearcă să îţi păstrezi cal-
mul şi nu te lăsa pradă impulsului
de moment. 
Fecioară (23 aug - 21 sep) 
N-ar fi exclus să apară unele pro-
bleme legate de sănătate. O schim-
bare pe care ţi-o doreşti de mai
mult timp s-ar putea produce în
această zi. 
BaLanţa (22 sep - 22 oct) 
Starea ta generală nu va fi dintre
cele mai bune: energia fizică va fi la
limita inferioară şi, dacă ai o sufe-
rinţă cronică, n-ar fi exclus să se
acutizeze. 
Scorpion (23 oct - 21 noi) 
Vei face cheltuieli în compania
prietenilor, dar nu are de ce să îţi
pară rău. Cineva din anturajul
apropiat va avea unele probleme şi
va apela la sprijinul tău. 
SăGeTăTor (22 noi - 20 dec) 
Chiar dacă vor mai exista unele dis-
cuţii, relaţia cu familia va fi bună,
ceea ce te va face mai relaxat. Dacă
ai de gând să demarezi unele lucrări
în apartament, şansa va fi de partea
ta, cu condiţia să nu îţi propui ter-
mene nerealiste. 
capricorn (21 dec - 19 ian) 
Nu eşti într-o formă nemaipome-
nită, aşa că nu este cazul să te im-
plici în activităţi care te-ar putea
suprasolicita. Evită discuţiile în
contradictoriu. 
VărSăTor (20 ian - 18 feb) 
Nu eşti în forma ta cea mai bună.
Eşti agitat, neliniştit şi nu ai stare
să faci ceea ce ţi-ai propus. Încearcă
să te implici în activităţi practice,
care îţi vor permite să îţi consumi
în mod eficient energia de care dis-
pui. 
peşTi (19 feb - 20 mar) 
Deşi nu duci lipsă de inspiraţie, n-
ar strica să te sfătuieşti cu un prie-
ten de încredere dacă doreşti să iei
decizii în chestiunile importante. 

HOROSCOP

Ora 20.30 - Chefi la cuțite



16/ Marţi, 21 februarie 2017Ultima orăGazeta de Nord-Vest

Locuri de parcare cu cântec
În ultima perioadă, în

aproape toate curțile de blocuri
din cartierul Micro 17, fie că sunt
sau nu amenajate parcări, au apă-
rut locuri de parcare pentru per-
soanele cu handicap. Nu ar fi
nimic în neregulă cu acest lucru.
Mai ales că, în țările civilizate, sunt
peste tot astfel de locuri de par-
care. Doar că cei care nu au astfel
de probleme de sănătate consi-
deră că astfel de locuri de parcare
au fost atribuite unor persoane
care nu ar fi în drept. Ceilalți, în
schimb, spun că nu și le-au luat

singuri, că Primăria Satu Mare le-
a atribuit aceste locuri de parcare
în urma analizei unui dosar și se
consideră în drept să le primească
atâta vreme cât au un grad de in-
validitate. Este posibil ca adevă-
rul să fie undeva la mijloc.
Altceva provoacă teamă. Cum
nu există o limită maximă a nu-
mărului de parcări destinate per-
soanelor cu dizabilități, în aceste
curți ar putea apărea zeci de astfel
de locuri de parcare. Atunci să
vezi scandal. Nu de alta, dar româ-
nul e inventiv!

VREMEA AZI 

8

8

Curs valutar

8 100%  șanse de precipitaţii

Maxima: 4°C         Minima: 1°C
Vânt V între 15 și 30 km/h

3

3

3

EURO               4.5244

USD                   4.2591

100 Forinţi       1.4681

La adunarea festivă, preşedintele ţine
o cuvântare. Unul dintre spectatori
către cel din faţă:
− Vă daţi, vă rog, jos pălăria, nu-l văd
bine pe  domnul preşedinte.
Peste câteva momente: 
− Nu vă trageţi puţin la stânga? Tot
nu-l văd perfect.  
Peste un minut : − Încă puţin vă rog...

− Nu vreţi şi un binoclu?
întreabă cel din faţă exasperat. 
− Nu, mulţumesc, am lunetă la
puşcă...

:)))))
Moldovenii s-au hotărât să facă o
fabrică de  cauciucuri.      După ce au
făcut-o, stăteau în dilemă cum să
numească fabrica.      La un moment,
stă unul din ei şi se gândeste, după care
spune: - Hai să-i  zîcim "pi buni", că
am auzit că italienii au o fabrică "pireli"
şi li merji tari ghini! 

Rubrica lu’ Ioniţă

Un tânăr inconștient de
26 de ani din comuna
abrămuț, județul

Bihor, s-a ales cu autoutilitara
indisponibilizată după ce a fost
prins transportând ilegal mii de
litri de combustibil. Practic, se
plimba cu un cocktail Molotov
uriaș prin sătmar. 

Polițiștii structurilor de
investigații criminale, ordine pu-
blică, rutieră și criminalitate eco-
nomică din cadrul Poliției
Tășnad au desfăşurat în data de
18.02.2017 o acţiune specifică de
prevenire şi combatere a activită-
ţilor ilegale în domeniul importu-
lui, producerii şi comercializării
de produse supuse accizării, pe
raza de competență.

În acest context, pe raza
oraşului a fost identificat în trafic
un tânăr de  26 de ani, din co-
muna Abrămuț,  județul  Bihor,
care transporta, într-o autoutili-
tară înmatriculată în Italia, canti-

tatea de aproximativ 2.700 litri
motorină, fără a deţine docu-
mente legale și  fără a putea proba
proveniența acesteia.

Întreaga cantitate de mo-
torină precum și autoutilitara au
fost indisponibilizate în vederea
continuării cercetărilor, în cadrul
dosarului penal constituit pentru
comiterea infracţiunii de elibera-
rea pentru consum, deţinerea în

afara unui antrepozit fiscal, trans-
portul inclusiv în regim suspensiv
de accize, utilizarea, oferirea spre
vânzare sau vânzarea, pe teritoriul
României, a produselor energetice
sau asimilate acestora din punctul
de vedere al nivelului accizelor,
nemarcate şi necolorate sau mar-
cate şi colorate necorespunzător,
faptă prevăzută de Legea
227/2015 privind Codul Fiscal.

Cu un cocktail Molotov uriaș, 
la plimbare prin Satu Mare
8Un inconștient transporta peste 2.700 litri de combustibil într-o autoutilitară

cristian stan

O pușcă și un pistol cu
aer comprimat au fost confiscate
de la un deținător legal, după ce
valabilitatea permisului de armă
i-a expirat și nu a depus armele
și muniția la un armurier autori-
zat. În data de 19.02.2017,
polițiștii din cadrul Serviciului
Arme Explozivi și Substanțe Pe-
riculoase,  în baza unui plan de
acțiune naţional, au desfășurat
activități  pentru verificarea mo-

dului de respectare a prevederi-
lor legale de către  deţinătorii le-
gali de arme.

Astfel, a fost depistat
un bărbat de 43 de ani din  Satu
Mare,  deținător legal de arme și
muniții, care nu s-a prezentat în
termenul legal pentru prelungi-
rea valabilității permisului de
armă, expirat încă din data de
19.09.2013 și nu a depus armele
și muniția aferentă la un armu-

rier autorizat în termen de zece
zile de la expirarea valabilității
permisului de armă. Cel în cauză
este cercetat pentru săvârșirea
infracțiunii de nedepunerea
armei și a muniției la un armu-
rier autorizat în termenul de 10
zile de la expirarea perioadei de
valabilitate a permisului de
armă, faptă prevăzută şi pedep-
sită de art.342, alin.6 din Codul
penal.

Polițiștii de frontieră din
cadrul ITPF Sighetu Marmaţiei
au descoperit şi confiscat, în PTF
Urziceni şi la frontiera verde, 14
pungi cu tutun de fumat şi 2.360
pachete ţigări, marfă ce urma să
ajungă pe piaţa neagră de desfa-
cere din zonă. Sâmbătă, 18 februa-
rie a.c., în jurul orei 13.00, la
Punctul de Trecere a Frontierei
Urziceni, judeţul Satu Mare, s-a
prezentat pentru a intra în țară Ti-
beriu V., în vârstă de 49 de ani, din
județul Satu Mare, la volanul unui

autoturism marca Ford Galaxy, în-
matriculat în România. Împreună
cu el, în autoturism, călătorea și
Alexandru T., 49 de ani, tot din
județul Satu Mare.

La controlul de frontieră
efectuat pentru intrarea în Româ-
nia, polițiștii de frontieră au des-
coperit pe bancheta din spate a
autoturismului, într-o cutie de
carton, 32 pungi cu tutun, fiecare
în greutate de 110 g, pentru care
cei doi au prezentat bonuri fis-
cale. Din cantitatea totală de

tutun, poliţiştii de frontieră au re-
ţinut în vederea confiscării 14
pungi, în greutate de  1,54 kg de
tutun pentru fumat (în valoare de
537 de lei), care aparţineau celor
doi cetăţeni români. Totodată, în
cauză a fost întocmită lucrare pe-
nală pentru săvârșirea infracțiunii
de deținere de către orice per-
soană în afara antrepozitului fis-
cal sau comercializarea pe
teritoriul României a produselor
accizabile supuse marcării, peste 1
kg de tutun de fumat.

Arme confiscate de polițiștii sătmăreni

INCONȘTIENȚĂ. Bomba pe roți a fost oprită la timp de
polițiștii sătmăreni

Contrabandă cu tutun, depistată la Urziceni
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