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Grindeanu să discute cu Viorel Ştefan,
ministrul Finanţelor. Să vorbeşti în
martie de tăieri... e cam grăbit pag. 7

Catrinel Raț îşi solicită banii băgaţi
în club la începutul sezonului

Sport - pag.  10-11

Sătmăreanul care
face artă cu…

pumnii

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.

Termenele pentru con-
ectarea caselor de marcat la siste-
mul informatic al ANAF au fost
amânate fiindcă este vorba des-
pre un sistem unic în România,
iar discuţiile se desfăşoară labo-
rios, a declarat, pentru MEDIA-
FAX, Bogdan Stan, în primul
interviu acordat după numirea
în funcţia de preşedinte al
ANAF. „Fiind vorba despre un
sistem unic în România, care nu
a mai fost vreodată conceput şi
implementat în ţara noastră şi
care va impacta semnificativ ac-
tivitatea tuturor comercianţilor
care utilizează case de marcat,
discuţiile specifice se desfăşoară
laborios. Sunt implicate entităţi

publice centrale, reprezentanţi ai
producătorilor de case de marcat
şi specialişti ai Institutului Na-
ţional de Cercetare – Dezvoltare
în Informatică – ICI Bucureşti”,
a spus preşedintele Agenţiei Na-
ţionale de Administrare Fiscală
(ANAF). Acesta a precizat că in-
stituţia pe care o conduce a par-
ticipat la discuţiile care au avut
loc periodic pentru subiectul
aparatelor de marcat electronice
fiscale, organizate la nivelul Mi-
nisterul Finanţelor Publice, Mi-
nisterul Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale şi/sau
Institutul Naţional de Cercetare
– Dezvoltare în Informatică –
ICI Bucureşti.
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Un sătmărean și-a dat foc
în scara unui bloc

Conectarea caselor de marcat a
fost amânată 
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor

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

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

clinicA
sfântUl Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
NON-StOP

Azi este
Marţi, 21 martie 2017

ziua 80 a anului

„Există un scop în toate lucru-
rile. Pentru a ajunge acolo, tre-
buie să te desparți de egoism.”

(C. Brâncuși)

Soarele răsare la 6 şi 39 minute,
apune la 18 şi 29 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox  - Sfântul Ierarh Iacob
Mărturisitorul
Romano – catolic - Sfânta Mu-
ceniţă Matroana din Tesalonic
Greco – catolic - Sf. cuv. ep.
Iacob Mărturisitorul.

1685 - S-a născut Johann Seba-
stian Bach, compozitor, dirijor,
clavicembalist, organist, violo-
nist şi pedagog german, un ade-
vărat geniu al istoriei muzicii.

OPINIE DE GAZETAR

DUMItRU ŢIMERMAN

Astăzi este Ziua
Internaţională a Poeziei. Definiţia pe
care am ales-o ca titlu îi aparţine lui
Claudiu Ovidiu Tofeni. Am
„scotocit” colecţiile de definiţii
semnate de mari scriitori şi poeţi ai
literaturii naţionale şi universale. În
doar câteva ore de studiu am selectat
cele mai interesante definiţii date
Poeziei, pentru a-i realiza un portret
autentic prin prisma percepţiilor
senzoriale, extrasenzoriale, logice sau
intuitive ale omului. Încă mai cred şi
eu, dar şi alţi poeţi, că poezia este un
dar de la bunul Dumnezeu, prin
intermediul căreia reuşim să
traducem în cuvinte, prin mijloace
artistice, tot ceea ce este: mai frumos,
dramatic, romantic, patriotic,
muzical şi armonios în constelaţia
interioară a receptorilor, care poartă

numele de poeţi.  În viziunea
scriitoarei Sanda Tulics: ”Poezia este
aripa îngerului înmuiată în harul
divin ce-i atinge pe cei în adorare”.
Pentru a argumenta şi mai bine
faptul că poezia este un dar de la
Dumnezeu, m-am oprit la un alt
citat celebru semnat de Vasile
Ghinea: „ Poezia este revelaţia
creaţiei lui Dumnezeu în eul liric al
artistului”, iar poetul naţional Mihai
Eminescu a scris: „ Poezia –
trandafirul ce creşte în potir de aur,
sufletul frumos”. Voltaire a dăruit şi
el omenirii o definiţie clasică a
poeziei: ”Poezia este muzica
sufletului şi, mai presus de toate, a
sufletelor mari şi sensibile”.

Constanţa Buzea - poetă,
Premiul naţional de poezie M.
Eminescu - 2001. Fragment din
înregistrarea efectuată la „ZILELE
REBREANU”, Bistriţa, 1999.
Transcriere de pe bandă, realizată de
Ştefan Haiduc, care a apărut la
pagina 54, în Revista „POESIS”, nr.
131-132, ianuarie-februarie, Satu
Mare, 2001. Iată ce a spus poeta
Constanţa Buzea despre Dumnezeu
şi poezie: „... am de atunci
certitudinea că toată viaţa a stat
lângă mine şi m-a ocrotit
Dumnezeu şi acum chiar mi s-a
arătat mâna lui transparentă şi
eficientă, plină de milă, pentru că
este mare lucru să-l simţi pe
Dumnezeu când scrii poezie, când
nu-ţi dai seama cum o scrii, când, de
fapt, ştii că cineva, altcineva, Cineva
cu majuscule, ţi le insuflă, ţi le
dictează, ţi le impune”. O definiţie
măreaţă dată poeziei ne-a lăsat şi

poetul Tudor Arghezi: ”Poezia este
însăşi viaţa, e umbra şi lumina, care
catifelează natura şi dă omului
senzaţia că trăieşte cu planetele lui în
cer”, iar Lucian Blaga a scris: ”Poezia
este un veşmânt în care ne îmbrăcăm
iubirea şi moartea”.

Cred că poeţii, care trăiesc
în Lumina Divină, creează poeme,
iar cu ajutorul lor, pot jalona drumul
spre mântuire pentru semenii lor sau
pot şlefui sufletele. Aceasta este
menirea adevăraţilor poeţi, dar este
nevoie de mult studiu şi multă
pregătire spirituală până când poetul
poate ajunge la aceste conectări
celeste. Dacă nu se întâmplă acest
lucru, această conectare nu este
posibilă. E ca şi când nu ai cunoaşte
o limbă străină, dar ai vrea să
vorbeşti, să comunici ceva în limba
respectivă. Cred că este o receptare a
unor limbaje celeste venite din
SFERA LUMINII. Este ca şi cum
ai intercepta limbajul poetic al
îngerilor. Este fascinant, dragi
prieteni, să trăieşti o astfel de
revelaţie, revelaţia LUMINII
POETICE!

Mi-am înmuiat pana de
scris în esenţa nemuririi şi-am fost
cutremurat de inegalabile frumuseţi
nevăzute. Am pătruns în sfera ei cu
grăuntele meu de memorie pentru a
vă scrie din partea cealaltă a
existenţei imateriale. Suflete se
scăldau în puritatea unui lac cristalin
pentru a se debarasa de fărâmele de
lut muritor. Iubiri netrăite zâmbeau
ca nişte zâne strălucitoare. Peste
întinderi interminabile domnea
pacea blândă asemenea somnului

dulce aşezat pe chipul unui copil.
Din nepământ se-nălţau spre
nicăieri dorinţe împlinite. Destine
frânte se-nvârteau ameţitor în hora
bucuriei renaşterii. Plopii, stejarii,
mestecenii, frasinii, salcâmii şi
sălciile pletoase nefireşti stăteau la
taifas, în preajma unui castel
construit din aluatul Luminii.
Oamenii aveau corpuri translucide
înconjurate cu aureole aurii.
Fericirea domnea peste tot ca o
regină  îmbrăcată-n haina fără de
durere. Feerii se scăldau în lacul
beatitudinii desprinse din izvoarele
purităţii nepământeşti. Pe pământ
răsar dorinţe de purificare  a
sufletelor bântuite de dureri pentru
a putea gusta din esenţa inefabilă a
nemuririi. „Poetul e o făptură
uşoară, înaripată şi sacră, în stare să
creeze ceva doar după ce-l pătrunde
harul divin şi îşi iese din sine, părăsit
de judecată. Cât îşi păstrează
judecata, niciun om n-are puterea să
creeze poezie sau să dea glas, în vers,
unei preziceri (...) Căci nu
meşteşugul le călăuzeşte spusele, ci o
putere divină: astfel, dacă s-ar
pricepe datorită meşteşugului la un
singur lucru s-ar pricepe şi la toate
celelalte. Divinitatea le ia poeţilor
mintea lor şi prezicătorilor şi
prorocilor, şi îi foloseşte ca pe nişte
slujitori ai ei, tocmai pentru ca noi,
ascultându-i să ne dăm seama că nu
ei, lipsiţi cum sunt de mintea lor,
sunt cei care spun lucruri de atâta
preţ, ci că cea care vorbeşte, glăsuind
prin mijlocirea lor, este divinitatea
însăşi.” (...)Platon, Opere, vol. II, p.
140-141.

„Poezia este suflet smuls din rai”

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
PRICESNE DIN BĂIŢA DE
SUB CODRU

IONUŢ UIVAROŞI - unul
dintre cei mai cunoscuţi şi
îndrăgiţi interpreţi de muzică
populară din Ţara Codrului - ne
va dărui în această seară, de la
ora 20,45, pe postul de televiz-
iune NORD VEST TV, cele
mai emoţionante pricesne, care
se cântă în Postul Paştelui în
satul Urmeniş, comuna Băiţa de
sub Codru, judeţul Maramureş.
Realizator: Dumitru
Ţimerman.

DIrector
eDItorIaL

Voicu D. Rusu

eDItor
coorDonator

Victor  
Constantinovici Director fondator

Ion bledea

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

pubLIcItate: Bogdan Tulbure

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

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

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

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu

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

corectură: Ştefan Chiş

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

Tipărit la SC Garamond
Tipografie SRL

Manager
Mircea Govor

URDA ŞI ASOCIAŢII IPURL cu
sediul în Satu Mare, str. George
Călinescu nr.66, înregistrată la
UNPIR sub nr. RFO II – 0861, CIF
36267450, în calitate de lichidator
judiciar, anunță scoaterea la licitație
a următoarelor bunuri ale 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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Fost boxer la CS Unio şi
CSM Cluj, sătmăreanul
Szilard Gaspar (26 de ani)

este extrem de apreciat de iu-
bitorii de artă din toată lumea şi
are peste 30 de performanţe, de
la New York, la Tel Aviv, Londra
sau Paris. Cu peste 130 de meci-
uri oficiale şi performanţe ce l-au
dus între cei mai buni pugilişti
din ţară sătmăreanul nostru a
vrut să demonstreze că boxul nu
înseamnă doar violenţă, ci poate
fi privit şi ca o adevărată artă. 

Absolvent al
Universităţii de Artă şi Design din
Cluj-Napoca, specializat în
sculptură şi performance, Gaspar
s-a hotărât să demonteze mitul că
boxul este un sport al bătăuşilor şi
să arate partea frumoasă a acestei
discipline învăţate de la tatăl său.
A folosit o bucată de lut pe post de
sac de box, şi-a pus mănuşile şi şi-
a imaginat că este într-un meci. Ce
a ieşit i-a lăsat mască pe profesori.
A rămas pe material imaginea en-
ergiei transmise de sportiv, după
cum spune pugilistul-artist.

Sătmăreanul a povestit
cum arta se poate face şi cu pum-
nul şi cum cele două mari pasiuni
ale sale l-au făcut celebru şi i-au
adus liniştea. O poveste altfel, de-
spre felul în care un meci de box
imaginar se poate transforma în
artă.

“Am 130 de meciuri ofi-
ciale la categoria pană (n.r. - 57 kg
la profesionişti) şi peste 100 de
victorii. Am fost printre cei mai
buni din ţară. Am început la Satu
Mare şi apoi am mers la Cluj, la
facultate, şi am trecut la CSM. De
multe ori am reprezentat şi Româ-
nia în competiţii internaţionale.

De trei ani fac "performance live"
în faţa publicului. Când eram la
master mi-a venit ideea. M-am
gândit cum să intervin cu energia
de la sport, iar la o tema liberă m-
am gândit să iau un sac pe care să-
l distrug în faţă publicului. Practic
transmit energia pe material şi
rămâne un obiect care poate fi
folosit în capodopere. Am fost la
peste 30 de expoziţii, ori cu show
live, ori cu filmări. Am fost la Tel
Aviv, Paris, Londra, New York...” a
declarat Gaspar.

Povestea lui Szilard Gas-
par este unică, pentru că el este
singurul fost boxer de
performanţă din întreaga lume
care realizează opere de artă prin
acest procedeu. A renunţat la box
şi s-a ocupat doar de creaţie, iar
asta i-a adus succesul. A ajuns

cunoscut peste tot, în lumea admi-
ratorilor de artă şi primeşte
invitaţii de la cele mai celebre târ-
guri de artă din toată lumea. Ceea
ce face el se numeşte "performance
live". Are show-ul său la expoziţii
şi creează cu pumnii, pe durata
unui meci de box, a trei reprize,
spre deliciul şi uimirea iubitorilor
de artă şi a revistelor de speciali-
tate din toată lumea.

Ultimul său "perfor-
mance live" a avut loc la New York
la începutul lunii martie. Standul
său de la galeria de artă din oraşul
american a fost transformat într-
un ring de box, iar "meciul" cu
sacul de lut ce cântărea aproxima-
tiv 400 de kilograme a simbolizat,
la nivel conceptual-vizual, lupta
creatorului de artă cu materia. La
vernisajul expoziţiei au fost

prezente peste 5.000 de persoane,
rezultatul final al "luptei" sale
luând o formă unică, o sculptură

abstractă în lut ce poartă urmele
lăsate de mănuşile de box. 
Sursa - Prosport

NICOLAE GhIşAN

Sătmăreanul care face artă cu…pumnii
8Szilard Gaspar este singurul artist din lume care creează opere de artă, în lut sau bronz, cu mănuşile de
box în mână, într-un meci imaginar

În  data data 24.03.2017  de la ora  9:30
la Cabinet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Fălăuş  Simona
Medic Specialist  Reumatologie

Programari la tel:0732.11.68.37 
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
În data de       28.03.2017          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    06.04.2017  de la ora 13:00,
la Cabinet Dr.Coica va consulta 

Dr. Rusu Cristian
Medic Primar Urologie 

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

Dr.  Costin  Nicoleta 
Medic  Primar  Neurolog

Programari la tel: 0732.11.68.32
Programari la tel: 0723.97.48.23
______________________________
La  Cabinet  Dr. Coica, zilnic  între orele
11:00- 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
15:00- 18:00,  la  Cabinet  Dr. Coica  va
consulta 

Dr.  Niculescu  Gabriela
Medic  Primar  ORL

Programări la tel: 0747089523
______________________________
În fiecare zi de Luni şi Miercuri, înce-
pând  cu   orele 15:00, la Cabinet Dr.
Coica va consulta 

Dr.Gorbatâi Aliona 
Medic  primar medicină internă,

competenţă în ecografie abdominală,
ecografie vasculară, 
ecografie tiroidiană

Programări  la tel:0732.11.68.49
______________________________
La  Cabinet  Dr. Coica din  Aleea Hu-
mulesti 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 Trimi-
tere 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 25.03.
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
______________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Tot mai mulți bețivi depistați în
traficul sătmărean
8Unul dintre ei, aflat în pragul comei alcoolice, a produs și un accident

Numărul șoferilor care se
urcă la volan după ce au
consumat băuturi alcoo-

lice este tot mai mare în județul
Satu Mare. Și nu vorbim despre
cei care au băut puțin, ci despre
șoferii aflați în stare de ebrietate.
Unul dintre ei, aflat în pragul
comei alcoolice, a produs chiar
un accident de circulație. 

Beți turtă
Astfel, în data de

17.03.2017,  polițiștii Biroului Ru-
tier Satu Mare au  identificat în
trafic  un sătmărean de 38 de ani,
care a fost  implicat într-un eveni-
ment rutier cu pagube materiale,
produs pe bulevardul Cloșca din
municipiul Satu Mare. Fiind testat
cu aparatul etilotest, a rezultat o
concentrație alcoolică de 1,10 mg /l
alcool pur în aerul expirat, motiv
pentru care i-a fost întocmit dosar
penal.

De asemenea, în data de
18.03.2017,  în jurul orei 19:50,
polițiștii  Secţiei de Poliţie Rurală
Satu Mare, în timp ce executau
activităţi pe linie rutieră în local-
itarea Botiz, au oprit pentru control
un autoturism care circula pe strada
Noroieni din  localitate.  La volan a
fost identificat un bărbat de 66 de
ani din Botiz, care fiind testat cu
aparatul alcoolscop, s-a stabilit că

înainte de a se urca la volan, con-
sumase băuturi alcoolice, întrucât
aparatul a indicat o valoare a
concentrației alcoolice de 0,80 mg/l
alcool pur în aerul expirat. Și în data
de 19.03.a.c., polițiștii Biroului Ru-
tier Satu Mare au identificat șoferi în
trafic care s-au urcat la volan deși
consumaseră băuturi alcoolice. Ast-
fel, la ora 20:20,  a fost depistat  con-
ducând pe DJ 194, în localitatea
Lazuri, un bărbat de 40 de ani din
localitate, având o concentraţie de

0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat.
În jurul orei  02:20,  a fost depistat
conducând  pe strada Aurel Vlaicu
din  Satu Mare, un bărbat din  local-
itatea Dara, care fiind  testat cu
aparatul etilotest, s- a constatat că
avea o concentrație alcoolica de 0,85
mg/l alcool pur în aerul expirat. Cei
trei s-au ales cu câte un dosar penal.

Alte ilegalități
Cu ocazia activităților

specifice, polițiștii rutieri
sătmăreni,  au depistat în data de
18.03.2017, pe strada Constantin
Brâncoveanu din municipiul Satu
Mare,   un conducător auto de 21
ani din localitate, la volanul unui
autoturism deşi nu poseda permis
de conducere de nicio categorie.

În cauză s-a întocmit
dosarul penal pentru comiterea
infracţiunii de conducerea pe dru-
murile publice a unui autovehicul
fără a poseda permis de conducere.
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ALCOOL. Şoferii care s-au urcat băuţi la volan au fost opriți la timp de polițiștii sătmăreni

Polițiștii Secției Rurale
Tășnad cercetează penal un bărbat
de 44 de ani din Tășnad, pentru
mai  multe infracțiuni, după ce a
ameninţat o femeie.

La data de 19.03.2017, la
ora 01.10, Poliția a fost sesizată
prin apel 112 de către o femeie de
32 de ani din Tășnad, despre fap-
tul că pe strada Lăcrimioarelor este
amenințată cu acte de violență de
către un bărbat. La faţa locului, pa-
trula de ordine și siguranță
publică, formată din polițist și  jan-
darm, a constatat că cele sesizate se
confirmă, fiind identificat ca

bănuit de agresiune un bărbat de
44 de ani din Tășnad.

În urma extinderii
verificărilor, s-a constatat că agre-
sorul se afla sub influența alcoolu-
lui, deși se deplasa cu un
autoturism. La testarea alcoolscop,
aparatul etilotest a indicat pentru
acesta o concentrație alcoolică de
0,86 mg/l alcool pur în aerul expi-
rat.
Pe lângă infracțiunea de
amenințare, cel în cauză mai este
cercetat în prezent și pentru con-
ducere auto sub influența alcoolu-
lui.

A amenințat o femeie pe stradă
după ce s-a îmbătat

În noaptea de duminică,
o patrulă de jandarmerie, aflată în
serviciu în municipiul Carei, a fost
sesizată despre faptul că un tânăr
care se afla într-o sală de eveni-
mente de pe strada Someş din mu-
nicipiul Carei a fost agresat de
către o persoană de sex masculin.
Ajunsă la faţa locului, patrula a
identificat persoana agresată şi a
constatat faptul că aceasta prezenta
urme de lovituri în zona capului
fapt pentru care a luat măsuri pen-
tru  transportarea acesteia la secţia
primiri urgenţe din cadrul Spitalu-
lui Municipal Carei pentru acor-
dare de îngrijiri medicale.

Semnalmentele agresoru-
lui oferite oamenilor legii de către
victimă au uşurat misiunea jan-
darmilor care în timp foarte scurt
au identificat agresorul în persoana
lui C.P., de 21 de ani din Carei.
După verificările efectuate la faţa
locului jandarmii au stabilit că nu-

mitul C. P., pe fondul unor discuţii
a încercat să-l lovească pe recla-
mant cu o sticlă în cap, dar acesta
din urmă a barat lovitura după care
agresorul a lovit victima cu pum-
nul în maxilar, iar aceasta  s-a lovit
cu capul de perete.

În urma îngrijirilor med-
icale acordate de personalul med-
ical din cadrul secţiei primiri
urgenţe, tânărul agresat a fost diag-
nosticat cu „plagă contuză
regiunea scalpului,
paretooccipitală stângă, prin agre-
siune fizică”, victima rămânând sub
supraveghere la secţia primiri
urgenţe.

Agresorul a fost invitat şi
condus la sediul Grupei de Jan-
darmi Carei, unde pe numele aces-
tuia au fost întocmite actele de
sesizare a organelor de urmărire
penală, fiind susceptibil de
comiterea infracţiunii de laovire
sau alte violenţe.

Bătaie într-un club din Carei, iar
victima a ajuns la spital

Ziua porților 
deschise la Uzina 
de Apă

În contextul devizei
„Apele uzate” , SC Apaserv Satu
Mare SA, în colaborare cu
Agenția pentru Protecția Mediu-
lui (APM) și Inspectoratul Școlar
Județean (IȘJ), organizează ample
acțiuni în vederea marcării eveni-
mentului ecologic „22 Martie –
Ziua Mondială a Apei”. În acest
context vor avea loc mai multe
acțiuni organizate la nivelul
școlilor din județ. Totodată, în
data de 22 martie, în intervalul
orar 10.00-14.00, la Uzina de Apă
din Mărtinești se va organiza
„Ziua porților deschise”.   Progra-
mul cuprinde vizitarea Stației de
Epurare, reabilitată prin Proiectul
major de investiții „Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă
și apă uzată în județul Satu Mare”,
cofinanțat de Uniunea Europeană
– “SM-CL-01 - Extinderea cu
treaptă terțiară a stației de epurare
a apelor uzate din municipiul Satu
Mare” și premierea școlilor cu cele
mai mari cantități de deșeuri
colectate în cadrul caravanei
deșeurilor reciclabile.

Marș pentru viață
Sâmbătă, 25 martie, de

la ora 12.30 va avea loc cea de-a
VII-a ediție a „Marșului pentru
viață”, un evenimentul care se va
desfășura simultan în peste 285 de
localități din țară. Acțiunea va în-
cepe la ora 12.30, în fața Muzeului
Județean Satu Mare. Din această
locaţie se va pleca în marş pe
traseul: B-dul I. C. Brătianu, P-ța
Libertății (Parc central) și se va
intra pe Pasajul „Corneliu Co-
posu”, până în fața Băncii Transil-
vania unde adunarea se va încheia,
nu mai târziu de ora 14.30. Acest
marș este o acțiune civică, apolitică
și neconfesională.

Lansare de albumul
și proiecție video 
la Carei 

În data de 25 martie
2017, de la ora 19.00, în sala
Teatrului Municipal din Carei va
avea loc lansarea albumului "Y:I"
al lui Enyedi Zsolt, în organi-
zarea Centrului Cultural Carei și
a Fundaţiei „Say Yes”. Key-
boardistul din Yesterdays a com-
pus o creaţie specială de muzică
electronică,  creaţie care prin
contribuţia lui Bogáti-Bokor
Ákos a dobândit un caracter au-
diofil accentuat. Aventura sonică
va fi susţinută de
videocompoziţia lui Marius
Georgescu, fapt ce garantează că
publicul va trăi o experienţă
audiovizuală unică. Albumul se
va putea procura la faţa locului.
Evenimentul se va desfășura în
cerc restrâns, intrarea făcându-se
numai pe bază de invitaţii, care
pot fi solicitate gratuit de la or-
ganizatori prin telefon: Centrul
Cultural Carei: 0261-865-006 şi
0726-244-480, respectiv
Fundaţia Say Yes: 0740-87-78-
50. Numărul locurilor este limi-
tat, așadar vă sfătuim să vă
procuraţi din timp invitaţiile.
Datorită caracterului programu-
lui, nu putem admite intrarea
celor care întârzie. Vă mulţumim
pentru interesul acordat.
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Un sătmărean și-a dat foc în scara
unui bloc
8A vrut să se sinucidă în acest fel deoarece suferă de o boală gravă și incurabilă

Bărbat găsit decedat
pe o stradă din Turț

Un bărbat de 43 de ani
a fost descoperit duminică seara
decedat pe o stradă din comuna
Turț. Localnicii au sunat la 112 și
la fața locului au ajuns echipaje de
poliție și unul de prim ajutor, dar
acesta nu a mai putut fi salvat.
Bărbatul avea domiciliul în
localitatea Racșa și era cunoscut
ca suferind de afecțiuni cardiace.
Potrivit polițiștilor, nu sunt
suspiciuni de omor. Cadavrul a
fost depus la morgă pentru
efectuarea autopsiei.

A vrut să se sinucidă
Un bărbat s-a aruncat

duminică noapte în pârâul care
trece prin localitatea Vama.
Bărbatul a ameninţat că
recurge la acest gest iar până să
ajungă autorităţile acesta a şi
sărit în apele reci ale pârâului.
La faţa locului au ajuns un
echipaj de Terapie Intensivă
Mobilă şi unul de ambulanţă.
Bărbatul a fost purtat de
curenţi. Pe când nimeni nu se
mai aştepta să trăiască, bărbatul
a fost găsit, în stop cardio-
respirator. Echipajul SMURD
a reușit să îl resusciteze şi l-a
transportat la Spitalul Judeţean
Satu Mare. Bărbatul este în
stare gravă.

Hoț prins la Santău
În urma activităților

specifice desfășurate, polițiștii
Secției Rurale Tășnad au
identificat un tânăr de 23 de ani
din comuna Santău, pe care îl
bănuiesc de comiterea unui
furt. Din cercetări, a rezultat că
tânărul ar fi pătruns în noaptea
de 14/15 martie, prin efracție,
în magazia unei societăți
comerciale din Chereușa, de
unde a sustras 20 litri de
erbicid, în valoare de 18.000
lei.  Rezultatele prelucrării
urmelor ridicate de la fața
locului, efectuate de
criminaliștii din Tășnad, au
venit în sprijinul anchetatorilor
și au întărit probatoriul
administrat, astfel că cel în
cauză, de la care a fost
recuperat prejudiciul creat, este
cercetat sub aspectul comiterii
infracțiunii de furt calificat.

Indisciplinaţii din
trafic

Pe parcursul celor trei
zile de la acest sfârșit de
săptămână,  poliţiştii sătmăreni
au acţionat pe drumurile publice
de pe raza judeţului, pentru a-i
determina pe participanţii la
trafic să adopte un comportament
responsabil şi să respecte regulile
de circulaţie. Astfel, pe drumurile
județene s-au produs două
accidente rutiere, iar în contextul
abaterilor identificate, au fost
constatate nouă infracțiuni la
regimul siguranței circulației pe
drumurile publice și au fost
aplicate 241 de sancţiuni
contravenţionale, în valoare de 48
720 de lei. Ca măsură
complementară, poliţiştii au
reţinut în vederea suspendării
dreptului de a conduce, nouă
permise de conducere și au reținut
trei certificate de înmatriculare.

Un bărbat în vârstă de 47
de ani s-a autoincendiat
ieri în scara unul bloc sit-

uat la intersecția bulevardului
Muncii cu strada Brândușa, din
cartierul Micro 16, încercând în
acest mod să-și pună capăt zilelor.
Bărbatul a recurs la acest gest din
cauza faptului că suferă de o boală
gravă și incurabilă. A fost trans-
portat la Spitalul de Arși din
Capitală. 

A ars de viu
Gestul bărbatului, care

este din Bogdand, a fost simplu. Şi-
a turnat benzină pe el şi a ars de
viu. Acesta a venit la ușa surorii sale
cu hainele îmbibate de benzină și
și-a dat foc. S-a stropit cu benzină
jos, în fața scării, acolo fiind găsită
o canistră cu combustibil.

Imediat, la fața locului au
ajuns mai multe echipaje ale In-
spectoratului pentru Situații de
Urgență Satu Mare și ale Inspec-
toratului de Poliție Judeţean Satu
Mare. După ce focul a fost stins,
medicii SMURD i-au acordat
bărbatului primul ajutor, au învelit
victima în pansamente pentru arși,
ce conţin gel calmant.

Bărbatul a fost trans-
portat la Unitatea de Primire
Urgențe a Spitalului Județean Satu
Mare pentru acordarea îngrijirilor
medicale. În urma gestului său, a
suferit arsuri de gradul II și III pe
90% din corp. Unele părți ale cor-
pului sunt carbonizate. 

Suferea de cancer

Bărbatul a fost împins să
facă acest gest din cauza bolii care-
l măcina. El suferea de mai mulți
ani de cancer la gât și pur și simplu
nu a mai rezistat durerilor. De fapt,
el amenințase de mai multe ori că
se va sinucide, iar ieri a încercat să-
şi ducă la îndeplinire gândul. 

Transportat la 
Spitalul de Arși

În urma incidentului,
bărbatul a suferit arsuri de

gradul II B și III pe aproxima-
tiv 95% din suprafața corpului
și arsuri de căi aeriene. Pentru
a face tot ceea ce este posibil
în vederea salvării vieții pa-
cientului, pentru a i se acorda
asistența de specialitate de
urgență precum și pentru a i se
proteza căile aeriene în ved-
erea ventilației mecanice, pa-
cientul a fost dus în sala de
operație a Spitalului Județean
de Urgență Satu Mare. Aici s-
a efectuat o traheostomie de

urgență precum și tratamentul
de urgență adecvat al arsurilor.

Concomitent s-a luat
legătura telefonic cu Spitalul
Clinic de Urgență pentru Arși
din București, conform proto-
colului, de unde s-a primit ac-
ceptul pentru transferul
pacientului, cu toate că prog-
nosticul acestuia este extrem
de rezervat. S-a luat de aseme-
nea legătura cu elicopterul
pentru realizarea acestui
transfer.

DECIZIE. Bărbatul s-a stropit cu benzină jos, în fața scării, apoi a urcat la ușa surorii 
sale unde și-a dat foc
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Chiar dacă nu prea aplică
amenzi, fiind în grevă, poliţiştii
sătmăreni nu dorm. O echipă
formată din ag. şef adj. Benchiş
Antim şi ag. şef adj. Csajkos Vasile
din cadrul Poliţiei municipiului
Satu Mare a depistat un bărbat
care transporta ilegal peste 300 de
litri de alcool, deşi avea permisul
suspendat.

În data de 19.03.2017, în
jurul orei 20.10, patrula de ordine
și siguranță publică a oprit în
trafic, pentru control, un autotur-
ism care avea aplicate plăcuțe cu
numere de înmatriculare provi-
zorii. La volan a fost identificat un
bărbat de 31 de ani din Satu Mare,
despre care s-a constatat că are

dreptul de a conduce vehicule sus-
pendat, iar la controlul autoturis-
mului, au fost găsite 16 recipiente
de plastic a câte 20 de litri fiecare,
care conțineau lichid cu miros
pregnant de alcool.

Pentru infracțiunea
rutieră, celui în cauză i s-a întocmit
dosar penal, iar pentru marfa
transportată, cercetările vor fi con-
tinuate de către polițiștii de inves-
tigare a criminalității economice,
respectiv pentru deținere de către
orice persoană în afara antrepozit-
ului fiscal sau comercializarea pe
teritoriul României a produselor
accizabile supuse marcării, fără a fi
marcate sau marcate necorespun-
zator ori cu marcaje false.

Un bărbat de 40 de ani,
din comuna Apa, a fost reținut de
polițiști pentru 24 de ore, după o
tentativă de furt pe care ar fi comis-
o în comuna Urziceni, coroborată
cu două  infracțiuni rutiere.

Intervenția promptă la un
apel 112 a polițiștilor Secției Ru-
rale Carei a făcut ca un bărbat
bănuit de tentativă la furt să fie
identificat și prins.  În fapt, acesta
ar fi  pătruns în dimineața zilei de
17.03.a.c. în locuința unui localnic
din Urziceni Pădure, prin escal-
adarea unui geam de la etajul casei,
cu scopul de a sustrage bunuri, dar
a fost surprins de  un martor care a
alertat  proprietarul și Poliția. 

Polițiștii ajunși la fața

locului, au sesizat că din imediata
apropiere a imobilului în cauză
pleacă în viteză un autoturism, ast-
fel că după o urmărire pe un drum
forestier,  la ieșirea din comună, a
fost identificat autoturismul aban-
donat și ulterior, după căutări efec-
tuate cu sprijinul efectivelor de
jandarmi, a fost prins și cel care se
afla la volan, respectiv un bărbat de
40 de ani din comuna Apa. După
extinderea cercetărilor, s-a stabilit
că acesta nu deține permis de con-
ducere pentru nici o categorie de
vehicule, iar autoturismul cu care se
deplasa avea aplicate plăcuțe de în-
matriculare false. Cercetările
continuă pentru stabilirea întregii
activități infracționale.

Chiar dacă se află în grevă,
polițiștii sătmăreni  își fac datoria

Urmărire ca în filme după un
hoț prins în flagrant
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Ziua Francofoniei, marcată și la Satu Mare
8În organizarea Festivalului Francofoniei de la Satu Mare au fost implicate 11 școli

Asociația Română a Pro-
fesorilor de Franceză
din județul Satu Mare a

organizat ieri, timp de două
ore, manifestări reunite sub
genericul Festivalul Franco-
foniei. Acestea s-au desfășurat,
între orele 13.00 și 15.00, pe
platoul din pasajul pietonal
Corneliu Coposu.

Evenimentul este orga-
nizat în cadrul proiectului
național #Haikunoi inițiat de
Institutul Francez și presupune
atât marcarea sărbătorii franco-
foniei, cât și promovarea
școlilor și liceelor din județul
Satu Mare. 

“Azi se sărbătorește
Ziua Internațională a Franco-
foniei și ne-am afiliat și noi
evenimentului național care se
numește #Haikunoi, inițiat de
Institutul Francez. Noi, la Satu
Mare am mai lucrat la format.
Noi vrem să marcăm acest
eveniment și să trezim orașul
acesta la viață, în ciuda vremii
care nu ne ajută. Încercăm să
promovăm limba franceză
deoarece la noi, în Satu Mare,

pierde teren”, a declarat profe-
soara de limba franceză Ramona
Vagner.

Activitatea s-a
desfășurat în aer liber, pe pla-
toul din centrul municipiului
Satu Mare, unde fiecare
instituție participantă și-a ame-
najat un stand pentru a expune
atât lucrările elevilor (imag-

ini/desene și text) pe teme fran-
cofone, cât și însemnele
promoționale ale școlii, even-
tualele rezultate obținute cu ele-
vii la olimpiade și concursuri de
limba franceză, imagini de la
activitățile francofone etc. 

”Am realizat planșe pe
tematica francofoniei, am
făcut fluturași, avem muzică

franceză. Am mobilizat cât
mai mulți elevi. Sunt implicate
11 școli cu standuri și materi-
ale promoționale”, a mai pre-
cizat profesoara Ramona
Vagner.

La acest eveniment ai
participat cu standuri proprii
Liceul Teoretic Negrești-Oaș,
Colegiul Economic ”Gheorghe

Dragoș”, Liceul Ortodox
”Nicolae Steinhardt”, Colegiul
Național ”Doamna Stanca”,
Colegiul Național ”Ioan
Slavici”, Colegiul Național
”Mihai Eminescu”, Liceul cu
Program Sportiv, Liceul
Tehnologic ”Eliza Zamfirescu”
precum și școlile gimnaziale
Doba, Andrid și Odoreu.

Clubul de dans sportiv
,,Dans Club `92” Satu Mare, în
parteneriat cu Primăria şi Consiliul
Local Ardud anunţă organizarea
Concursului Naţional de Dans
Sportiv “CUPA CETATE
ARDUD” ajunsă la cea de-a doua
ediţie, care va avea loc în Sala de
Sport din Ardud, sâmbătă, 25 Mar-
tie 2017. La baza organizarii acestei
competeţii naţionale stă colabo-
rarea de trei ani a antrenorilor Ioan
şi Gabriela Mergheş cu Primăria
Ardud.  Cei doi antrenori sunt
iniţiatorii dansului sportiv în Satu
Mare, iar în anul 2014 tot dânşii au
fost iniţiatorii dansului sportiv şi în
Ardud. Aceştia s-au bucurat de
oportunitatea de a începe o colab-
orare cu o persoană înclinată spre
artă, tradiţie şi cultură, domnul Pri-
mar Ovidiu Marius Duma, care de
la început a susţinut ideea organi-
zarii unei competiţii naţionale de
dans sportiv.

Cu o experienţă de
aproape 25 de ani, seriozitatea şi
profesionalismul  sunt caracteristici
ale Clubului de Dans Sportiv Dans
Club `92. Ioan şi Gabriela
Mergheş, au început ca şi sportivi

pasionaţi de dansul sportiv, de-
venind apoi antrenori şi arbitru din
anul 1993. Aceştia se numară
printre membrii fondatori ai
Federaţiei Române de Dans
Sportiv, fiind totodată ,,vinovaţii” şi
pentru prezenta dansului sportiv în
Satu Mare prin organizarea primu-
lui concurs naţional de dans sportiv
din istoria judeţului, Dans Poesis
`94 cu finanţare integrală din
partea MTS. Numitorul comun
atât al antrenorilor, cât şi al mem-
brilor şi sportivilor este acelaşi :
,,dansul sportiv” cu elementele etice
şi morale caracteristice. 

Sportul şi arta dansului
sportiv a fost repede îndrăgită de
comunitatea din Ardud, motiv
pentru care, sportivii vor concura
sâmbăta viitoare cu perechi de
dansatori din toata ţara. Numărul
acestora a crescut, un motiv înte-
meiat în acest sens fiind şi reuşita
primei ediţii.  Sunt aşteptaţi arbitrii
ai Federaţiei Române de Dans
Sportiv din Cluj Napoca, Braşov,
Piatra Neamţ, Oradea, Dej, Arad,
Timişoara, Baia Mare, Bistriţa
Năsăud,  Baia Sprie, etc. Totodată,
suntem onoraţi şi de prezenţa unui

arbitru internaţional, d-na Olek-
sandra Myshko din Uzhgorod,
Ucraina. Menţionăm că, după
prevederile noului Regulament
Competiţional al Federaţiei
Române de Dans Sportiv,
competiţia “Cupa Cetate Ardud”
se încadrează ca fiind o competiţie
de nivel naţional, unde perechile
vor acumula câte 2 puncte, şi nu
doar 1 ca la cele zonale. Încă un
motiv în plus pentru a participa cât
mai multe perechi din ţară pentru
a-şi acumula punctele pentru pro-
movarea în clasele valorice.

La startul competeţiei
sunt 30 de categorii, acestea fiind
împărţite pe grupe de vârstă în-
cepând cu cea de 4 ani, până la 35.
Programul competiţiei începe de la
ora 9:00 dimineaţa, urmând ca de-
schiderea oficială să fie la ora 15:30.
La fel ca şi la prima ediţie, surpriza
din partea organizatorilor o
reprezintă un show excepţional!
Detaliile legate de acesta le ţinem
secrete şi vă spunem doar că va avea
loc la Deschiderea oficială (ora
15:30).

Pentru competiţia din
Ardud se pregătesc intens atât

sportivii legitimaţi la
Dans Club `92, cât şi
perechile de dansatori
din Ardud. Totodată,
anticipăm şi întâlnirea
pe ringul de dans a tu-
turor celor care
îndrăgesc dansul
sportiv de la toate
Cluburile de dans
sportiv din Satu Mare. 

Nu în ul-
timul rând,
menţionăm faptul că,
o r g a n i z a r e a
competiţiei “Cupa
Cetate Ardud” nu ar fi
fost posibilă fără spri-
jinul PRIMĂRIEI şi al
C O N S I L I U L U I
LOCAL ARDUD,
sponsorilor: INEDIT,
AVON, Hotel Dana,
ApaServ, Farmacia
Althea, Fantezia
Décor, Crystal-Fash-
ion, TrioTex, S.C. Molnar Total
KZD S.R.L., partenerilor media:
Gazeta de Nord-Vest, Informaţia
Zilei, ITV, Actualitatea
Sătmăreană, Sport.Ro,

Portalsm.Ro, TV1 Satu Mare,
Sătmăreanul, Nord-Vest TV,
ObiectivSM,  Satu Mare OnLine,
FrissUjsag, dar şi părinţilor
sportivilor.

Olimpiada de Chimie
etapa judeţeană, s-a desfăşurat
în data de 4 martie 2017 la
Colegiul Național „Mihai Emi-
nescu” Satu Mare. Pentru etapa
naţională a competiţiei, care se
va desfăşura la Târgoviște, în
perioada 19-25 aprilie 2017, s-
au calificat următorii elevi: 
-Grigoraș Raluca Ioana clasa a
VIII-a la Liceul Teoretic

Negrești Oaș, profesor coordo-
nator Pop Claudia;
-Marc Antoniu Vlad clasa a
VIII-a la Școala Gimnazială
„Grigore Moisil” Satu Mare,
profesori coordonatori Simion
Carmen și Stan Rodica; 
-Keg yes David Valentin clasa a
X-a la Colegiul Național „Kolc-
sey Ferenc” Satu Mare, profe-
sori coordonatori Atyim

Elisabeta și Fulop Iosif Ștefan; 
-Pop Ciprian Claudiu clasa a
XI-a la Liceul Teoretic Carei,
profesori coordonatori Macec
Sorina și Domuț Bianca;
-Țârtiu Giulia Dalina clasa a
XI-a la Colegiul Național
„Mihai Eminescu” Satu Mare,
profesor coordonator Domuț
Bianca. 
Concursul de Chimie „Petru

Poni” etapa judeţeană, s-a
desfăşurat în data de 11 martie
2017 la Liceul Tehnologic
„Constantin Brâncuși” Satu
Mare. Pentru etapa naţională a
competiţiei, care se va desfăşura
la Pitești județul Argeș, în pe-
rioada 18-21 mai 2017, s-au cal-
ificat următorii elevi: 
-Sarca Gabriela Silvia clasa a
IX-a la Liceul Tehnologic

„Ioniță G. Andron” Negrești
Oaș, profesor coordonator Bud
Rodica;
-Olah Camelia Estera clasa a IX-
a la Liceul Tehnologic „Ioniță G.
Andron” Negrești Oaș, profesor
coordonator Bud Rodica;

Cseh Andrea Imola clasa
a IX-a la Liceul Tehnologic
„Ioniță G. Andron” Negrești Oaș,
profesor coordonator Bud Rodica.

CRISTIAN STAN

Concurs național de dans sportiv, week-end-ul viitor, la Ardud

Rezultatele Olimpiadei de Chimie și ale Concursului de Chimie „Petru Poni”, 
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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@ad-
mininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon
0740.189.839, fax: 0361/402 200,  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 LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in
bankruptcy, en faillite, 
- vitrina congelator  1 buc,   1.580,49 lei, lada frigorifica 1 buc, 867,70 lei, bazin
peste,  1,794,71 lei, notebook, 1.382,57 lei, alarma , 1 buc, 1.639,27 lei, autoutil-
itara mercedes (2004),   19.307,58 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  1.449,08
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 1.707,72 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 2.997  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 va-
loarea de piată 249.790 lei 
SC IMPATIENS    SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite :
Dacia 1304 la prețul de 2.208,85 lei, mobilier 788,87 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite-
stoc de marfă în  valoare de 2.095,45 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.  

SC. FEROMETAL SRL societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure
collective, proprietate imobiliarea situată în Carei, str. uzinei, nr. 62, jud. Satu
Mare, la prețul de 40.000 lei.
Licitaţia va avea loc în ziua de 31.03.2017, ora 10:00   la sediul ales al
administratorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr.
56/A, judeţul Satu Mare. 

Notificări :
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 deschide-
rea procedurii  generale de insolvenţă  împotriva debitorului SC. ECO INTERNATIO-
NAL SRL societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, prin încheierea
civilă  nr. 70 din data de  28.02.2017    pronunţată de către Tribunalul Satu Mare  Secţia
Comercială şi Contencios Administrativ  în dosarul  nr. 893/83/2017. Creditorii debito-
rului SC. ECO InTERnATIOnAL SRL 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 procedurii. Termenul limită pen-
tru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este    14.04.2017.
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 debi-
torului. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al
creanţelor este  08.05.2017.
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 12.06.2017. Termenul
pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz
netrecute  de administratorul   judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor,
creditori şi orice altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul
procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. . Adunarea creditorilor se va desfăşura    la
sediul ales al administratorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu 56/A,
la data de 29.05.2017, ora 11:00, având ca ordine de zi - prezentarea stadiului procedurii
insolvenţei, prezentarea raportului privind cauzele care au generat starea de insolvenţă;
alegerea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului  judiciar, stabilirea indem-
nizatiei .  

Premierul Sorin Grin-
deanu trebuie să aibă o
discuţie cu ministrul Fi-

nanţelor, Viorel Ştefan, în legă-
tură cu afirmaţiile acestuia
privind tăierile de cheltuieli
care, fiind făcute în luna martie,
sunt cam „grăbite”, a declarat li-
derul PSD Liviu Dragnea.

Dragnea a participat la o
emisiune la România Tv, unde a
fost întrebat dacă a stat de vorbă
cu ministrul Finanţelor, viorel
Ştefan, care spunea că, dacă cumva
există acel risc să se depăşească de-
ficitul de 3%, se gândeşte să taie
din cheltuieli. „Da, o declaraţie
foarte inspirată a domnului minis-
tru. După două luni deja vorbeşte
de tăieri. Sigur, nu am apucat să
vorbesc cu dumnealui. Cred că
premierul trebuie să vorbească cu
dumnealui, nu preşedintele Ca-
merei. Dacă o să avem vreo şe-
dinţă la partid, o să-mi permit să-l
întreb şi eu, şi alţi colegi”, a spus
preşedintele PSD, Liviu Dragnea,

într-o notă ironică.
El a arătat că viorel Şte-

fan nu are motive de îngrijorare.
„nu are motive să se îngrijoreze.
Dacă programul de guvernare este
urmărit punct cu punct şi imple-
mentat punct cu punct, nu are
motive să se îngrijoreze, după pă-
rerea mea. Dar să vorbeşti în luna
martie de tăieri de cheltuieli...mi
se pare puţin cam grăbit. E părerea

mea”, a spus liderul PSD Liviu
Dragnea, în aceeaşi notă ironică.

Ministrul Finanţelor, so-
cial-democratul viorel Ştefan, a
precizat, în cursul acestei săptă-
mâni, că România va respecta
ţinta de deficit bugetar de 3% din
PIB, prevăzută în Tratatul de la
Maastricht, iar, dacă deficitul va
devia, atunci guvernul este pregă-
tit să reducă cheltuielile.

LIvIu DRAgnEA: 
Grindeanu să discute cu Viorel Ştefan,
ministrul Finanţelor. Să vorbeşti în
martie de tăieri... e cam grăbit

PSD doreşte, în conti-
nuare, o alianţă de guvernare cu
ALDE şi speră ca această alianţă
să îi includă pe toţi parlamentarii
ALDE, cu care s-a colaborat în-
ainte şi după alegeri, ieşirea lui
Daniel Constantin din guvern
fiind o opţiune personală, a pre-
cizat liderul PSD Liviu Dragnea.

„noi ne dorim în conti-
nuare să avem alianţa cu ALDE
şi sperăm să avem alianţa cu
ALDE în întregime, cu toţi par-
lamentarii ALDE, pentru că sunt
colegii noştri. Am colaborat bine
înainte de alegeri şi după alegeri.
Acum, dacă domnul Daniel
Constantin vrea să iasă din gu-
vern, este o opţiune personală.
nu ştiu - vrea, nu vrea - până la
urmă este decizia dumnealui”, a
precizat Dragnea, la România

Tv, comentând situaţia din
ALDE.

„Eu îl ştiu pe domnul Tă-
riceanu un om foarte stabil şi un
om cu experienţă politică şi sper
ca aceste discuţii să se finalizeze
bine. Pâna la urmă, eu nu am stat
să urmăresc foarte atent acolo dar,
din ce am văzut astăzi, noi despre
ce vorbim? De părăsirea unor pos-
turi din guvern din cauza unui
Congres? Adică, n-am văzut nişte
chestiuni profunde, de doctrină,
chestiuni foarte grave. Înţeleg că
un partid vrea să organizeze un
Congres, dar asta nu poate să fie
decât de bine, dacă majoritatea
membrilor doresc asta”, a adăugat
Dragnea. 

El a negat că ar fi impli-
cat în luarea deciziilor în interio-
rul ALDE.  „Azi nu am discutat

cu domnul Tăriceanu. Am înţeles
că au o întâlnire şi nu l-am sunat
nici pe el, nici pe Daniel Constan-
tin. noi am fost tot timpul des-
chişi la discuţii şi întâlniri în
coaliţie. Suntem în continuare
deschişi. Eu nu cred că, cel puţin
de la PSD - sau nu mai sunt sigur
dacă cineva de la PSD sau din altă
parte a luat vreo decizie pentru
ALDE - cel puţin în ceea ce mă
priveşte nu e adevărat, nici nu are
cum să fie adevărat. Eu ştiu că de-
ciziile le iau împreună, în forul lor
de conducere. Alte motive, care
mână pe unul sau pe altul să gene-
reze discuţiile astea, poate le ştiu
dumnealor. Dar nici pe Daniel
Constantin nu-l inţeleg de ce este
atât de supărat şi de nervos chiar
în perioada asta”, a mai spus Drag-
nea.

LIvIu DRAgnEA: 

Dacă Daniel Constantin vrea să iasă 
din Guvern, e opţiunea sa personală

Deputatul PSD Cătălin Ră-
dulescu a anunţat, luni, prin interme-
diul unui comunicat de presă, că se
„autosuspendă” din partid, până la cla-
rificarea aspectelor care ţin de scanda-
lul mediatic în care e implicat, pentru
a nu prejudicia imaginea PSD şi a pre-
şedintelui formaţiunii, Liviu Dragnea.

Deputatul Cătălin Rădu-
lescu a solicitat 8 zile de concediu cu
plată, pentru analize în străinătate „În-
trucât am o vechime de 21 de ani în
PSD, nu doresc ca imaginea partidului
şi a preşedintelui PSD să fie prejudi-
ciate în niciun fel, mă autosuspend
până la clarificarea aspectelor ce ţin de

acest scandal mediatic, pentru a do-
vedi buna mea credinţă şi faptul că in-
terpretarea dată cuvintelor şi opiniilor
mele a fost denaturată, pentru a-mi de-
credibiliza imaginea si activitatea po-
litică”, se precizează într-un comunicat
de presă remis luni MEDIAFAX.

Rădulescu a arătat că decizia
sa de a se autosuspenda vine „în urma
scandalului mediatic şi a presiunilor
mediatice” care au avut loc asupra sa şi
a PSD şi că, în urma „autosuspendă-
rii”, rămâne fidel principiilor, pro-
gramului şi conducerii PSD.

Pe de altă parte, Rădulescu
afirmă că opiniile şi declaraţiile po-

litice ale unui parlamentar sunt su-
puse imunităţii, el arătând că orice
altfel de anchetă privind declaraţiile
şi opiniile politice ale unui parla-
mentar este ilegală şi neconstituţio-
nală, libertatea de opinie fiind un
drept câştigat prin Revoluţia Ro-
mână din 1989.

Deputatul PSD Cătălin
Rădulescu a solicitat efectuarea a 8
zile de concediu cu plată pentru a-şi
face analizeze în străinătate, el invo-
când că starea sa de sănătate nu este
bună, conducerea Camerei aprobând,
luni, doar 5 zile de concediu cu plată
şi 3 zile fără plată.

Deputatul AKM, Cătălin Rădulescu, 
anunţă că se „autosuspendă” 
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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 ””
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PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-
Vest 

se poate achizi-
ţiona din

benzinăriile
MOL

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STOP!

OCH TAXI

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

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

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie
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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!

Fostul presedinte al Comite-
tului director al Olimpiei
Satu Mare, Catrinel Rat, a

vorbit sâmbătă la Radio Sport
Total FM despre memoriul pe
care l-a depus la FRF, dupa ce ac-
tuala conducere, in frunte cu at-
tila Karda, a intarziat sa achite un
imprumut facut de cinci persoane,
la inceputul sezonului, printre
care se numare si Catrinel Rat,
pentru a achita niste datorii din
urma ale clubului.

„Am depus un memoriu
prin care am solicitat sa mi se
plateasca banii pe care i-am impru-
mutat de la C.A.R.P. Satu Mare,
la inceput, pana cand urma sa vina
banii de la CJ si CL. Imi pare rau
ca am ajuns aici, dar trebuie sa re-
cuperez banii imprumutati, pentru

ca nu eu trebuie sa platesc acum pe-
nalitatile si sunt presat sa-i dau in-
apoi. Pe numele a 5 persoane a fost
facut acel imprumut la Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor cu
care s-a tinut in viata echipa la in-
ceputul campionatului.

50.000 de lei a fost suma
imprumutata pe care am bagat-o
in club in totalitate, exista docu-
mente, si doar pe aceasta o cer in-
apoi nu si dobanzile care s-au
adunat deja. Dar daca ai trecut
peste sase luni de imprumut se re-
calculeaza si suma devine mai
mare. Cred ca, la ora actuala, da-
toriile au ajuns la 1,5 milioane de
lei. Sunt jucatori care au peste 4
luni de restante salariale … Mi s-a
spus de la FRF ca actele pe care le-
am depus sunt ok si ca nu este
nevoie de prezenta mea la sediu”, a
declarat Catrinel Rat, in cadrul
emisiunii „Fotbal la matineu”.

fLorIn Mureşan

OLIMPIa

Catrinel Raț a depus memoriu
la FRF!
8 Fostul preşedinte îşi solicită banii băgaţi
în club la începutul sezonului

LIGa eLITeLOR U19: Gaz MeTaN- LPS SaTU MaRe 0-6 ( 0-5)  /  Set la zero la Mediaş

LIga a 5-a
Rezultatele etapei
a 11-a

SerIa a

Crasna  Craidorolţ – aS Ghenci
0-4
Chesi Hodod – Platanul Marna
3-0 neprezentare
Olimpia Căuaş – Viitorul
Lucăceni  3-0 
dacia Supur – Victoria Tiream
0-6

aS Ghenci conduce detaşat cu
29 puncte urmată de Tiream 18
puncte

SerIa B

egri agriş – dorolţ – dara III
1-0
Prietenia Crucişor – Cetate
ardud amanat
Unirea Bercu – Ugocea
Porumbeşti  4-0
Codreana Homoroade – a.
Craidorolţ 2-1

egri Sasok agris e pe primul loc
cu 30 p, urmată de dara cu 15 p.

echipa Şcolii Gim-
naziale “dr. Vasile Lucaciu”, din
Satu Mare  a câștigat faza jude-
ţeană a Olimpiadei Naţionale a
Sportului  Şcolar la rugby tag.

echipa de rugby tag
formată din elevii claselor  1-4 de
la Şcoala Vasile Lucaciu s-a
dovedit a fi  cea mai bună din
judeţ şi va reprezenta Sătmarul  la
faza interjudețeană ce va avea loc
în luna  mai la Vadu Crişului în
Bihor, unde se vor întâlni cele
mai bune opt echipe din Transil-
vania. 

Iată rezultatele fazei judeţene: 

Vasile Lucaciu-  Bălcescu  Petofi 6-4
Bălcescu Petofi -Liceul Reformat
4-5
Vasile Lucaciu- Liceul Reformat  7-1

de echipa școlii Vasile
Lucaciu s-au ocupat profesorii:
Neichi Sergiu. Birgiszer Csaba,
abrudan Robert.

de remarcat că luna vi-
itoare vom avea parte în cadrul
ONSS şi de o competiţie de oină.
Sportul naţional se vrea revigorat
şi la nivel de judeţ …

Start perfect de an pentru
liderul Ligii elitelor la U 19.  LPS
Satu Mare, echipa pregătită de da-
cian Nastai a câştigat de o manieră
categorică jocul de la Mediaş cu
Gaz metan, 6-0.

„Continuăm să visăm la o
finală . am început campionatul cu
dreptul și am câștigat la o echipă de
primă liga, Gaz Metan Medias, cu
6-0(5-0)” ne-a transmis antrenorul
celor de la LPS, dacian Nastai.

acesta a ţinut să-şi felicite
elevii pentru startul perfect de an
însă a avertizat că mai e foarte mult
de muncit pentru a ajunge la
turneul final.

Pentru LPS Satu Mare au marcat
Nagy Mate 3, Ciocan, Onea și
Szekely.

LPS Satu  Mare 
Moroz, Parnău, Oltean(Rusu),
Catuna, Micas, Opris, Nagy
(Orosz), Szekely, Ciocan(Cubas),
Topan(Santai), Onea(Forgacs).

Tot în liga elitelor la
U19, Olimpia Satu Mare a cedat
acasă, 1-3 în faţa formaţiei de pe
poziţia a 2-a, Poli Timişoara.

În clasament după 16

meciuri jucate conduce LPS Satu
Mare cu 40 p , urmată de Poli
Timişoara cu 36 şi ardealul Cluj
Napoca cu 35. Olimpia Satu Mare
e pe 11 cu 16 puncte.

ONSS- Faza jUdeţeaNă

Elevii de la Şcoala Vasile Lucaciu cei mai buni la rugby

Fără miză
U Cluj Napoca  şi

CSM Satu Mare se întâlnesc azi
de la ora 19 în ultima etapă a
grupei principale 1-6 din Liga
Naţională de baschet feminin.

Partida e una fără miză,
U Cluj are asigurată poziţia a 2-
a în vreme ce CSM Satu Mare
nu  poate urca mai sus de locul
şase…

“ Mergem să pregătim
partida de duminică din play
off de la Târgovişte. Sper doar
să nu mai apară accidentări, în
rest rezultatul va conta mai
puţin” spun oficialii CSM-ului.

Va reveni în lot, după
accidentare, bosniaca Matea
Tavic. În schimb, vor absenta
Wittington şi Ferenczi.

Se mai joacă Galaţi-
Braşov şi Sepsi- Târgovişte.
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Clubul Sportiv Yakuza Satu
Mare a reuşit o perfor-
manţă remarcabilă la na-

ţionalele de la Ploieşti.
Cu un lot de 19 sportivi, clubul
sătmărean a cucerit  un total de 29
medalii din care:
8 medalii de aur, -12 medalii de
argint, 9 medalii de bronz.

iată rezultatele obţinute:
locul i campion/campioana na-
tional(a) medalie de aur:
-hotca Daria  kumite minicadeti
-35 kg 
-.hotca Daria kumite minicadeti
-35 kg shobu ippon
-.erseki Beni copii 10-11 ani -40
kg
-.Bezsera Patricia  kumite senioare
-65kg
-.Bezsera Patricia  kumite senioare
-65kg shobu ippon
-hotea Cristian kumite u21 -70
kg

-hotea Cristian kumite Seniori 70
kg shobu ippon
-.Bălăceanu Adrian kumite se-
niori-75 kg shobu ippon
locul ii vicecampion/vicecam-
pioana national(a) medalie de
argint:
-.Viski emilia kumite cadete -55kg
-Vinel Adrien  kumite seniori-75

kg
-.Vinel Adrien  kumite seniori-75
kg shobu ippon
-Csatari Zita kumite minicadete-
50 kg
—.Csatari Zita kumite mini-
cadete-50 kg shobu ippon
-.Bezsera Patricia  kumite u21 -65
kg
-Micza norbert kumite seniori-60
kg
-Micza norbert kumite seniori-60
kg shobu ippon
-.Micza norbert kumite u21-70
kg
-Éles Bence  kumite juniori -75 kg
-.Bota Cornel kumite seniori -75
kg shobu ippon
-Miclăus Talida kumite senioare
+65 kg shobu ippon
locul iii medalie de bronz
-Costan Razvan copii 10-11 ani-
35 kg
-Coman Anamaria Cristal
Copii10-11 ani -35 kg

-Bota Cornel senior-75 kg
-hotca Ioachim copii 10-11 ani-
30 kg
-Miclaus Talida senioara +65 kg
-.Viski emilia kumite cadete -55kg
shobu ippon
-.Petruse horia kumite minicadeti
-45 kg shobu ippon
Stet Ovidiu kumite minicadeti -
55 kg shobu ippon
-Éles Bence  kumite juniori -75 kg
shobu ippon.

Lotul de performanta a
clubului Yakuza a fost insotit de
cei doi antrenori, Csatari Attila 4
DAn si Soos Robert 3 DAn, care
sunt foarte mandri de rezultatele
obtinute la acest campionat de
catre familia Yakuza. 

Pe aceasta cale doresc sa
le multumeasca parintilor pentru
sustinerea acestor copii minunati,
au transmis antrenorii clubului
Yakuza.

CAMPIOnATuL nAţIOnAL De KARATe ShOTOKAn/ShOBu
IPPOn/FuKuGO WKF - eSKu

29 de medalii cucerite de karateka
de la Yakuza
8 Dintre acestea, opt sunt de aur
Florin Mureşan

Arbitru englez 
la România - 
Danemarca
ueFA a anuntat numele arbitru-
lui care va conduce la centru in-
talnirea Romania - Danemarca
din calificarile pentru Cupa
Mondiala din 2018. englezul
Martin Atkinson va imparti
dreptatea in 26 martie pe Cluj
Arena, urmand a fi ajutat la cele
doua margini de Stephen Child
si Stuart Burt. In varsta de 45
ani, Atkinson este unul dintre
cei mai bine cotati cavaleri ai
fluierului din europa, ultimul
meci de top arbitrat de acesta
fiind returul dintre Borussia
Dortmund si Benfica Lisabona
din optimile Ligii Campionilor.
Singura partida din calificarile
pentru Cupa Mondiala pe care
a mai arbitrat-o a fost Belgia -
Bosnia (4-0).

România,
câştigătoare la masa
verde a Rugby Eu-
rope Championship
echipa Romaniei a fost declarata
castigatoare a Rugby europe
Championship, fosta Cupa eu-
ropeana a natiunilor, dupa ce la
finalul meciului cu Georgia de
duminica, in care Stejarii s-au
impus cu 8-7, gruzinii au primit
trofeul dupa un clasament in-
tocmit gresit. Oficialii Rugby
europe au revenit luni cu modi-
ficarea clasamentului in confor-
mitate cu o prevedere
regulamentara clara. “In confor-
mitate si respectand regulile
competitiei, daca doua sau mai
multe echipe au acelasi numar de
puncte, cea mai bine clasata va fi
echipa cu cele mai multe puncte
in meciurile directe. Daca in
competitie se joaca un singur
meci intre echipe, echipa care
castiga meciul este cea mai buna
echipa”, se arata in comunicatul
Rugby europe, precizeaza Ager-
pres. Pe langa trofeul Rugby eu-
rope Championship pentru
2017, Romania a mai castigat si
Cupa Antim Ivireanul, trofeu
pus de fiecare data in joc la intal-
nirile cu Georgia.

Angajatii  Direcției
Județene pentru Sport și Tineret
(DJST) Satu Mare au protestat,
luni, față de nivelul scăzut al
salariilor din instituție. 

Chiar daca nu au între-
rupt activitatea acestia au iesit in
fata institutiei pentru cateva
minute  cerând respectarea de-

ciziei Curții Constituționale care
prevede alinierea salariilor la
nivelul celor din alte instituții
similare.

Angajatii DJST Satu
Mare au tinut sa transmita un
mesaj de sustinere fata  de ceilalti
angajati de la Directiile din tara
unde protestele chiar au dus la

intreruperea pentru o ora a activ-
itatii.

De exemplu, la Boto-
sani, angajații DJST au purtat
banderole pe brațe și au lipit pe
spate câte o foaie cu mesaje de
genul: “nu discriminării salari-
ale!” sau “nu inechității salari-
ale!”.

IneDIT
Proteste la Direcția Județeană pentru Tineret 
și Sport față de nivelul scăzut al salariilor

SORIn GRInDeAnu:
Îmi doresc, în cel mai scurt timp, un nou cadru legal pe sport

Premierul Sorin
Grindeanu a afirmat luni că își
dorește ca în cel mai scurt timp să
existe “un nou cadru legal legat de
sport”.

“I-am transmis domnului
ministru Dunca (ministrul Tinere-
tului și Sportului — n.r.), îmi
doresc ca în cel mai scurt timp să

vină cu un nou cadru legal legat de
sport, și anume cu Legea sportului
și norme de aplicare a acestei legi”,
a declarat Grindeanu, la evenimen-
tul “Program de tabere ARC 2017
pentru românii de pretutindeni”,
organizat la Palatul Victoria de
Ministerul Tineretului și Sportu-
lui, împreună cu Ministerul pentru

Românii de Pretutindeni.
Totodată, Sorin

Grindeanu a spus că își dorește ca
performanțele sportivilor români
la Olimpiadă să crească.

“Îmi doresc, domnule
Covaliu, ca la următoarea
Olimpiadă să fim acolo unde am
fost la Los Angeles. Greu, știu, știu

condițiile de atunci (...), ne-am
aflat pe locul doi. După aceea ne-
am menținut un număr bun de
ediții în primele zece țări sportive.
Din păcate, la ultimele olimpiade,
n-am mai fost așa de performanți,
nu din cauza sportivilor, ci din
cauza bazei care s-a restrâns din
punctul meu de vedere foarte mult,

iar lucrurile acestea trebuie să se
schimbe. Împreună cu Ministerul
Sportului, vă rog, aveți toată de-
schiderea mea, a Guvernului, astfel
încât (...) să repornim aceste lucruri
pe o bază sănătoasă”, i-a transmis
premierul Grindeanu președintelui
Comitetului Olimpic și Sportiv
Român (COSR), Mihai Covaliu.



SOCIETĂŢI

l CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE OR-
DINARE A ACTIONAR-
ILOR ARDUDANA SA
447020 Ardud, str.Stefan cel
Mare, nr.22, jud.Satu Mare, in-
registrat in registrul comertului
Satu Mare sub nr.J30/1175/1994
CUI 6043507. In temeiul
prevederilor Legii 31/1990 mod-
ificata si actualizata privind soci-
etatile comerciale si prevederile
actului constitutiv a societatii,
subsemnatul ing. DUMITRU
PĂCURAR, în calitate de ad-
ministrator unic al ARDU-
DANA S.A., CONVOC
ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARA A ACTIONAR-
ILOR ARDUDANA S.A. La
sediul societatii din  Ardud,
str.Stefan cel Mare, nr.22,
jud.Satu Mare pentru data de
21.04.2017, oro 9:00  cu urma-
toarea ordine de zi: Prezentarea,
discutarea si aprobarea raportului
administratorului unic asupra ac-
tivitatii desfasurate in anul
2016.1.Prezentarea, discutarea si
aprobarea raportului cenzorilor
pe anul 2016 .2.Prezentarea, di-
scutarea si aprobarea  bilantului
contabil si a contului de profit si
pierdere pe anul 2016. 3. Prezen-
tarea, discutarea si aprobarea bu-
getului de venituri si cheltuieli si
a planului de investitii pe anul
2017.4.D i v e r s e. La adunarea
generala ordinara vor putea par-
ticipa si vota  toti actionarii inre-
gistrati in Registrul actionarilor la
sfarsitul zilei de 6 aprilie
2017.Unul sau mai multi actio-
nari care detin individual sau im-
preuna cel putin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce
noi puncte pe ordinea de zi care
vor fi transmise societatii in cel
mult 15 zile de la publicarea con-
vocarii, in vederea publicarii si
aducerii acestora la cunostinta ce-
lorlalti actionari.Daca la data de
21.04.2017 nu se va putea tine
Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor societatii din cauza
neindeplinirii conditiilor de cvo-
rum prevazute in Actul constitu-
tiv al societatii,  a doua convocare
a Adunarii Generale Ordinare a
Actionarilor ARDUDANA SA
se stabileste pentru ziua de
22.04.2017  la aceeasi adresa, ace-
easi ora, cu aceeasi ordine de

zi.Relatii suplimentare se pot ob-
tine la sediul societatii sau la
tel.0261771002. ADMINI-
STRATOR UNIC Ing.Pacurar
Dumitru

ANUNŢURI DE MEDIU

l Model anunt public privind
depunerea solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Construire birouri, hala
de productie si comercializare
bricheti din lemn propus a fi am-
plasat in Satu Mare, str.Botizului
DN 19-cf 166129 . Informatiile
privind proiectul propus pot fi
consultate la sediul Agentiei pen-
tru Protectia Mediului Satu
Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/b si la sediul Bene Eco Forest
SRL, Satu Mare, bld Closca nr.94
in zilele de luni-joi intre orele 8-
16.30 si vineri intre orele 8-14.
Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Satu
Mare

OFERTE DE SERVICIU 

l SC Deewaal SRL, Satu Mare
angajeaza sofer categoria B pe
masina 3,5 tone. 0756054102

l Angajam soferi cu expe-
rienta, cat. B, transport interna-
tional marfuri, Carei.
0745506303
l SC ATLANTIC SRL anga-
jeaza contabil sau ajutor contabil
pentru Satu Mare. 0756054102
l Angajez conducator auto, cat
B, C+ cu cunostinte de mecanica
auto pentru utilaj multifunctio-
nal aplasat pe autocamion. Infor-
matii la telefon 0744.797.706 sau
0728.971.032

CERERI DE SERVICIU

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

MATRIMONIALE

l Tânăr 38 ani doresc cunoş-
tinţă cu o doamnă domnişoară de
vârstă apropiată,fără copii,care îi
place să locuiească la ţară.Tel:
0746.906.404

TRANSPORTURI

l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse cu auto 3.5 tone. Te-
lefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ief-
tin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, urmă-
toarele: balastru, pietriş, moloz,
pământ pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobi-
lier, orice, la cererea clientului. Se-
riozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII
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Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

SC Mc Daniels,
angajează şofer

cat D
pentru ruta Satu
Mare –Tăşnad.

Program de lucru :
2 zile cu 2 liber. Tel:

0752.009.584  

Societate de expertiza
contabila, angajeaza

contabil/a
cu studii superioare in
domeniu si experienta
minima 3 ani. CV-urile
se trimit pana in data de
25 martie 2017 la adresa
contabilitate@business-
assist.ro.

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-

zator. Tel:0746.817.662

GP Sofa angajeaza
 la fabrica noua, in Parcul

Industrial Sud:
Asistent manager pentru administratorul societatii si Controlor Ca-
litate. Gestionar Clienți – vorbitor limba Franceză, Manager World
- vorbitor limba Engleză, Manager - vorbitor limba Franceză, Ins-
pector Resurse Umane, Muncitori Necalificați, Sudori, Tapițeri,
Lăcătuși, Tâmplari, Stivuitoristi, Confecționere, Croitorese, Des-
enator Tehnic Grafician IT, Programator IT, Agenti de Securitate

Oferim: salariu atractiv, plata orelor suplimentare, tichete de
masa si transport gratuit.

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

Rycos World executa
tamplarie PVC cu geam

termopan, pervazuri,
perdele lamelare, 

rulouri exterioare din
PVC si aluminiu.
Str. Careiului, nr.19
Tel. 0758.750.330

/0771.357.124

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

Nr. 255 / 08.03.2017

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. LU-
CIAN DIMULESCU) în calitate de lichidator judiciar, anunță scoaterea la licitație
a următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos. Licitațiile se vor ține la biroul IN-
SOLVADMIN 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 – 200,88 lei / buc
Tabureti – 10 buc – 16,74 lei / buc
Scaune – 4 buc – 27,90 lei / buc
Mobilier bar – 669,22 lei
Masute cafea – 10 buc –22,32 lei / buc
Aparat aer condiționat – 318,86 lei
Aparat purificat aer – 63,77 lei
Boxe – 2 buc – 286,97 lei
Amplificator – 200,88 lei
Casa de marcat – 114,77 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 fiecare caz
în parte, dacă va fi cazul.

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

Informații suplimentare– tel.0745545862.

Societate de insolventa, cu o vechime
de peste 8 ani in domeniu, angajeaza

Consilier Juridic. CV-urile se primesc
la adresa de e-mail:

rom_insolv@yahoo.com

CANDIDATUL IDEAL: 
Studii superioare de specialitate ( Facultatea
de Drept la zi)
Cunostinte de operare PC
Abilitati de comunicare si negociere, relatio-
nare interpersonala
Spirit de lucru in echipa
Capacitate de lucru in conditii de stres

RESPONSABILITATI / BENEFICII: 
Acorda consultanta si asistenta juridica in
toate problemele de drept solicitate de com-
panie

Verifica legalitatea si oportunitatea din
punct de vedere al implicatiilor legale pentru
societate a actelor cu caracter juridic si litigii-
lor
Initiaza actiuni cu caracter juridic si asigura
promovarea si sustinerea acestora in fata in-
stantelor de judecata, dupa caz; formuleaza
aparari si sustine in fata instantelor de jude-
cata interesele societatii in toate actiunile cu
caracter litigios in care aceasta este implicata
Administreaza portofoliul de contracte deti-
nut de societate si urmareste realizarea intoc-
mai a clauzelor convenite
Redacteza decizii, regulamente, proceduri
interne, precum si alte acte de natura juridica
specifice
Asigura legatura cu alte entitati ca: Registrul
Comertului, ANAF, DITL, birouri ale exe-
cutorilor judecatoresti, notari publici, in-
stante judecatorestiLansez porumbei albi la nunţi

sau alte evenimente. Telefon
0742-784765, 0723-969946.

Instructor auto, autorizat,
categ. B. 0746-604824.
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l Lansari profesionale porum-
bei albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie
mai in varsta. Tel. 0745416027,
0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti,
botezuri, majorate la pret corect.
Bonusuri masina de facut bule de
sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, lapto-
puri, instalare Windows XP, 7,8,
setare reţea Wi-Fi, curăţire uni-
tate, instalare programe office etc.
La nevoie-deplasare la domiciliu.
Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS,
telefoane, tablete cu hărţile 2014,
full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină
mică, camion. Telefon 0740-
774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi,
botezuri la preţ corect. Bonus:
maşină de făcut bule de săpun, fo-
tografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică. Te-
lefon 0735-218476.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, repa-
rat. Telefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm cazane
de făcut pălincă la comanda
clientului, de orice dimensiuni de
la 1,5 litri până la 1000 litri chiar
şi la domiciliul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet laminat
cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Execut lucrări de reparaţii
electrice şi electrocasnice. Telefon
0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, ba-
lustrade, copertine din fier şi din
inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare
la domiciliul clientului. 0742-
993505.
l Executăm toată gama de lu-
crări în instalaţii sanitare şi gaze
naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări şi service mi-

crocentrale, apă, canalizare. Au-
torizaţii ISCIR + ARGN. Tele-
fon 0757-327765, 0721-290955,
0770-914478.

TERENURI

l Vand loc de casa la Livada  10
ari cu front de 16m,gara mica
Tel:0746.957.525  
l De vanzare 25 ari teren intre
Somes si dig, jumatete cu pomi
fructiferi mari, restul pentru gra-
dinarit. Telefon 0771.223.795
l Vand teren 26 ari Satu Mare,
str.Curtuius. Tel 0744.511.030
l Vand parcele de 635 mp in
Martinesti, cartier Verona. Tel
0744.252.824

GARSONIERE

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

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Apartament in Solidaritatii
etaj 1 ,renovat recent ,2
camere,17500 euro .0743066342
l Vand apartament ultracen-
tral 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 nego-
ciabil, merită văzut. Tel:
0748.380250
l Vand apartament 3 camere,
et.4, micro 15, renovat recent,
27.000 euro. Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere
in micro 17 etaj 4 Tel
:0744.646.152  

APARTAMENTE 4 CAMERE

l Schimb apartament cu 4
camere in Timisoara in zona cen-
trala 100mp, cu apartament sau
casa in Satu Mare. Accept Va-
riante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 ca-
mere în Micro 17. Informaţii la
telefon: 0751149372

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 so-
cietatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, suprafata
395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite, sopron,
etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si teren aferent
in localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL IMPEX
SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii de depo-
zitare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare, str. Teilor,
nr. 21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
Centru de zi Sc Andandino Land Srl, situate in Satu Mare, str.
Liviu Rebreanu, nr. 76,  in suprafata de 628,24 mp si teren aferent
1.348 mp la pretul de 153.450 euro.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clădiri de depo-
zitare si producţie, cu terenul aferent, situată în localitatea Mof-
tinu Mic, strada Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la
171.632 lei.
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate in localitatea
Botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare, 146.000 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL, str.
B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354 euro.
Cladirea administrativa (Locatem) suprafata utilă de 349,86
mp, cu hala de productie cu suprafaţa utilă de 1.251,72 mp. Si-
tuat 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
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. Pocăiţilor,
f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la suma de
27.227 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligonului,
utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 33.410 euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu Mare, str. Ste-
lelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp, la pretul de 55.450 lei.
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 499 mp, la
suma 187.896 lei.
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 Martinesti,
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 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

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 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

S.C. LERHAUTEXTIL S.R.L.
Diferite masini si utilaje folosite in industria textilelor si tricota-
jelor.

SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

SC TACOMARA SRL
notebook 100,00 lei;
baterie sanitara; 10,00 lei.

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

SC WEST REGAL SRL
autoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI 3.568 lei
autoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0 DTI 2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din
str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vi-
neri, SC ERGOLEMN S.A ora 08:00, SC WEST REGAL
SRL 08:30, SC. LOCATERM S.A. 09:00, S.C. AGRO-
MEC 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 AN-
DANDINO LAND  SRL ora 12:30, SC PANATEK SRL
ora 13:00, SC DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC ELE-
GANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO VEST
DISTRIBUTIE SRL 15:00, SC BIZMANN SRL 15:30. 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciarscoate 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, con-
form  sentinție civile nr. 249/F din data de 27 februarie 2014,
pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia  Comercială şi Con-
tencios Administrativ, în dosarul nr. 17/83/2010, scoate la van-
zare activele falitei, ce consta in mijloace de transport, la pretul
de 110000 lei.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
administrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie bunurile
SC CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fabrica de proce-
sare mezeluri cu utilajele aferente la suma de 427.717 euro, loc.
Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia
va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar, strada C.
Brancoveanu nr. 3/A, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora
11:00.

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 pub-
lica cu strigare imobile de tip „abator”, compuse din clădiri, con-
strucţii şi terenul aferent, spatii comerciale, si imobil de tip
„clădire exploatare”, situată în localitatea Halmeu, gara CFR,
acestea se vand in bloc, la cel mai bun pret oferit. Licitatia va avea
loc la sediul ales al administratorului judiciar din str. Constantin
Brancoveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, in fiecare zi de vineri, la ora
10:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al debitoarei SC MASSIMO SRL, des-
emnat conform sentinței civile nr. 776/F din data de 19.11.2015,
pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr.
2856/83/2014, scoate la vanzare bunurile falitei, ce consta in
mijloace de transport, mobilier de birou si diferite stocuri de
marfa, saltele, pilote, etc. 

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al debitoarei SC VIRAG TREND ARU-
HAZ 2013 SRL, desemnat conform încheierii nr
376/F/CC/2016 din data de 22.08.2016, pronunţată de Tri-
bunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal, în dosarul  nr.1972/83/2016, scoate la vanzare
bunurile falitei ce consta in camere frigorifice, mobilier comercial
si stocuri de marfa la pretul de 13.680 Euro.

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-in-
solv.ro

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA.

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.
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.



VÂNZĂRI CASE

l Vând casă+teren,str.Spicului
preţ 95000 euro,uşor negociabil
Tel:0798.596.810  
l Haşdeu 14, Casă 2 camere,
bucătărie, baie, cu intrarea prin
curte comună. Vând 32 000 Euro
sau schimb cu apartament. Tele-
fon 0742943135.
l De vanzare un apartament
intr-o casa particulara, garaj,
curte, incalzire centrala. telefon
0755.431.345, intre orele 17-19
l Vand casa partial demolat cu
front de 9m in total 5 ari teren pe
Gabriel Georgescu nr 52 cu
gaz,canalizare+apa si
curent.Tel:0746.957.525 

IMOBILIARE CAREI

l Vand teren intravilan 2.12
ha, cu toate utilitatile, Carei.
0749427560.

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa mare in Gerausa.
Telefon 0745.191.055
l Vand garaj cu beci in Tasnad,
Aleea Salcamilor, in fata
blocurilor 7-8. Telefon
0745.191.055
l Vând teren în Buşag 4,5
ari.Tel: 0751.652.635
l Vand casa in satul Radulesti.
Telefon 0745.390.764

VÂNZĂRI AUTO

l Vind IVECO din 2001,
neinmatriculat, cabina dubla,
platforma, roti duble, 3500 kg
total. 0744897711
l Vand Mercedes B170, nein-
matriculat, 2006, benzina, full
extra, cutie automata, 146.000
euro. 0744897711
l Vand Mercedes C-180 Ben-
zina, an fabricatie 10.01.1995,
verificarea tehnica executata,
200.000 km. Telefon
0740.641.447

PIESE DE MAŞINI

l Vand Mercedes B 170, 2006,
neinamtriculat, full extra, auto-
mata, RAR. 0744897711
l Vind camioneta Iveco 2001,
neinmatriculat, cabina dubla, pla-
tou, roti duble, total 3500
kg.0744897711
l Vand piese pentru Dacia,
dezmembrez Dacia, electromo-
tor, alternator, capota, bara, etc.
Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand Boiler 50 l curent, 300
de eli si vand convector gaz 100
de lei. Telefon 0770.359.958
l Vand baraca metalica, 8x8 m,
4 m inaltime. 0740167219,
0740897141
l Vand peleti fag, producator,
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 vaca lapte 6 ani, 2 jun-
inci gestante 3 ami, Ghenci.
0748137846
l Vand peleti producator.
0748220359.

ÎNCHIRIERI

l Dau apartament în chirie
micro 17 Bdul Independenţei
etaj 4 mobilat 150
euro.Tel:0741.308.611

CUMPĂRĂRI

l Cumpar argint 1,7 lei/gram.
0744797695
l Cumpar stiuleti (fara boabe).
0745211632

CITATII

l Cristea Vasile,Cristea Domnica
şi Hotca Viorica,cu ultimul domicilu
cunoscut Negreşti Oaş str.I.Creangă
nr.57 jud.Satu Mare sunt citaţi ca pâ-
râţi la Judecatoria Negreşti Oaş în
dosar nr.1838/266/2012 pentru
data de 06 aprilie 2017,ora 8,00 la
sala 1 parter,în proces cu reclamanta
Ciocan Rodica,pentru
uzucapiune.Pârâţii pot formula în-
tâmpinare înainte cu 15 zile de ter-
men.În caz de neprezentare,pârâţii
pot depune înscrisuri,judecata ur-
mând a se face în lipsă,pe baza pro-
belor aflate la dosar.
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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 intra-
vilan în suprafață de 238 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Clujului, nr. 35, jud. Satu Mare –
72.000 euro

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

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, 11.500 mp, situat în loc. Botiz
– 9.571 euro. 

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“HOTEL
MUREȘ”), situat în loc. Gheorgheni, B-dul
Frăției, nr. 2, jud. Harghita, având aria construită
de 1.209 mp și suprafața utilă totală de 4.132,99
mp și depozit, având ac. 75 mp + teren intravilan
format din două parcele, având suprafața totală de
3.223 mp – 1.400.000 euro
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
Spațiu industrial, situat în loc. Satu Mare, str.
Careiului, nr. 160, jud. Satu Mare, compus din
depozit cereale, fose septice, pături uscare bet-
onare, platformă betonată, casă de locuit, pivniță,
grajduri cu padoc, fânar și teren intravilan în
suprafață de 38.666 mp + Amestecător cu paleți,
an de fabricație 2008, capacitatea 3 mc + Cazan
Reesy 24F, an de fabricație 2007 - 295.719 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si
depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp -
214.795 euro
Hotel-Restaurant P+M (“HOTEL Bradul
Argintiu” ), situat în comuna Voșlăbeni, sat
Izvorul Mureșului, nr. 50/B, jud. Harghita, având
aria construită de 938mp, aria desfășurată 1.876
mp și două centrale termice + teren intravilan în
suprafață de 5.023 mp, alaturi de trei constructii
nefinalizate. - 200.000 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 – 147.483,50 euro
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp
si 36 mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A – 600.000 lei +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare -
540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto -
80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp,  Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 121.385 euro
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 ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 54.640 euro 

Constructie cu destinatie productiv-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situ-
ate 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
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 ur-
mează să se supună reglementărilor legale în vi-
goare 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 confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje tamplarie PVC )-
proprietatea Termotib SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kinetoter-
apie, diverse ) proprietatea Alex & Carina SRL
Bunuri mobile ( utilaje 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 ) proprietatea
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 ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente )proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea
Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse
) proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea Fodo
Trading Ltd
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj,
stoc de marfa format din panouri sectionale
pentru usi de gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof
SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca ) proprietatea Agro
Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje constructii
) proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D

Vând rafturi de biblioteca din pal
nelaminat - 700 lei, negociabil +
rafturi de magazin,  doua covoare
noi, pentru camera mare, 350
lei/bucată. Sufragerie de camera -
1200 negociabil, dulapior mic pe
rotile, 250 de lei. 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. 0746 227446

Închiriez garaj, pe termen lung,
6-12 luni, spaţios, curat, 17 mp,
pe strada C. Negruzzi, în spatele
Catedralei Greco-Catolice.
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 convertor turbo,
2 bucati. 0731110235

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

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

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 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. 
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07:00 – Film documentar:
„Verdictul Stiintei”, ep. 1
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului
(reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Aripi de înger”, ep. 9
09:30 – Film documentar: „O
ştiinţă fascinantă”, ep. 8
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – Film documentar:
„Calatoria care a zguduit lumea”
13:00 – Box Office
13:30 – 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 – La vârsta noastră...
00:00 – Film documentar:
„Calatoria care a zguduit lumea”
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 mati-
nal 07:50 Sport 08:00
Telejurnal matinal
08:45 Sport 08:50
Campioni de poveste

09:00 A doua emigrare 09:30
Teleshopping 10:00 Ediţie specială
- Partea I 10:55 Campioni de
poveste 11:00 Ediţie specială -
Partea a II-a 12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare 13:00 Inteligenţă la ex-
port 13:30 Dincolo de hartă (R)
14:00 Telejurnal 15:10 Maghiara
de pe unu 16:55 Campioni de
poveste 17:00 Telejurnal 17:30 Eu-
ropa mea 18:30 Vorbeşte corect!
(R) 18:35 Perfect imperfect (R) -
Partea I 19:20 Perfect imperfect
(R) - Partea a II-a 20:00 Telejurnal
20:50 Sport 21:00 România 9 -
Partea I 21:45 România 9 - Partea
a II-a 22:30 Dincolo de hartă
23:00 Ora de ştiri 23:55 La bani
mărunţi 00:00 Campioni de
poveste 00:05 România 9 (R) -
Partea I 00:45 România 9 (R) -
Partea a II-a 01:30 Perfect imper-
fect (R) - Partea I 02:05 Perfect im-
perfect (R) - Partea a II-a 

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:30 12 Eroi de sacrificiu
22:30 Masterchef 00:30 Ştirile Pro
Tv 01:00  15 Lista neagră 02:00 12
Ai noştri (R) 03:00 AP Vorbeşte
lumea (R) 05:00 Ce spun românii
(R) 06:00 Ştirile Pro Tv

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshopping
11:15 AP Prietenii

de la 11 13:00 Observator 14:00
AP 2K1 cu Mirela Vaida 16:00
Observator 17:00 APAcces direct
19:00 Observator 20:30 AP Chefi
la cuțite 23:30 12 Xtra Night
Show 01:00 AP Mihai Viteazul -
Călugăreni, prima parte 03:00
Acces direct (R) 06:00 Observator

07:00 Teleshopping
07:15 Focus 18 (R)
09:00 AP Trăsniți
din NATO  09:30
Teleshopping 10:00

AP Mondenii 11:00 Teleshopping
11:30 Focus din inima României
(R) 12:00 Teleshopping 13:00 AP

Sănătate cu stil  13:30 Teleshop-
ping 14:00 Focus 14:30 Teleshop-
ping 14:45 AP Secrete de stil (R)
15:30 Mama mea gătește mai bine
(R) 16:30 Focus 17:00 AP Trăsniți
din NATO 18:00 Focus
19:30Mama mea gătește mai bine
20:30 12 Stratageme murdare
22:30 AP Trăsniți din NATO
23:15 Focus din inima României
23:45  Focus Magazin 00:30 12
Stratageme murdare (R)02:30
Mama mea gătește mai bine (R)
03:30 Focus 18 (R) 

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15 AP Tes-
tul de rezistenţă (R)
09:15 Teleshopping

09:45 AP Dila 12:00 Știrile Kanal
D 13:00 AP Te vreau lângă mine
15:00 AP Teo Show 16:30 AP
Bravo, ai stil! 18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 20:00 AP
Dragoste infinită 22:30 12
WOWBiz 00:30 Știrile Kanal    R)
01:45 AP Dragoste infinită (R)
03:30 AP Testul de rezistenţă (R)
04:30 AP Te vreau lângă mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

07:45 AP
Singură pe lume
(R) 09:00 AP
Pasiune și putere

(R)10:30 AP Totul pentru tine (R)
11:30 AP Petale de singurătate (R)
12:30 Teleshopping 13:00 AP Pre-
tul dragostei (R)  5:00 AP Îngeri
păzitori 16:00 AP Singură pe lume
17:00 AP Pasiune și putere 18:00
AP Totul pentru tine 19:00 AP
Petale de  Singurătate 20:00 AP
Pretul dragostei 22:00 AP Inimă
de frate 23:00 12 Moștenirea
00:00 AP Pasiune  si putere (R)
01:00 AP Pretul dragostei (R)
02:45 12 Moștenirea (R) 03:30 AP
Totul pentru tine (R) 04:15 AP
Petale de singurătate (R) 05:00 Ce
se întâmplă doctore ? 05:30 AP
Inimă de frate (R) 06:30 AP Îngeri
păzitori (R)

07:30 Furtună
Extremă   09:30
Pan: Aventuri în
Țara de Nicăieri

11:20 Ţestoasele Ninja 2 13:15
Fratele urs 14:40 Jurnalul unei
adolescente 16:25 În ritmul tobei:
un nou stil 18:10 Orașe de hârtie
20:00 Umbre 20:50 The
Revenant: Legenda lui Hugh Glass
23:25 Haide cu mine! 00:55 Max

Payne 02:35 Bărbatul perfect
04:15 Câini 06:00 Fratele urs

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 Familia
Simpson 17:30 Familia Simpson
19:00 AP Da-i bataie! Local Kom-
bat, ep. 2 (EXPLOZIV) 20:00 AP
Familia Bundy 21:00 Ora exacta in
sport 21:45 Fotbal Uefa Champi-
ons League, Leicester – Sevilla
23:45 Rezumate UEFA  hampion
League 00:45 Stiri Sport.ro 01:00
12 Flashpoint 02:00 Ora exacta in
sport (R) 03:00 AP La  loc 05:00
Ora exacta in sport (R) 06:00 Ora
exacta in sport (R)

07:00 Schi alpin:
Cupa Mondială, la
Aspen, în Statele
Unite 07:45 Schi
alpin: Cupa

Mondială, la  spen,  in Statele
Unite 08:30 Ciclism: Turul Cat-
aloniei 09:30 Scrimă: Circuitul
Grand Prix, la Long Beach, în
Statele Unite 10:35 Schi alpin:
Cupa Mondială, la Aspen, în
Statele Unite 11:00 Schi alpin:
Cupa Mondială, la Aspen, în
Statele Unite 11:30 Biatlon: Cupa
Mondială, la Oslo, în Norvegia
12:00 Ciclism:  Turul Cataloniei
13:00 Curling: Campionatul
Mondial la feminin, la Beijing, în
China 16:00 Ciclism:  Turul Cat-
aloniei 16:30 Ciclism: Turul Cat-
aloniei 18:30 Biatlon: Cupa
Mondială, la Oslo, în Norvegia
19:00  Biatlon: Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 19:30 Sărituri
cu schiurile: Cupa Mondială, la
Vikersund, în Norvegia 07:00 Schi
alpin: Cupa Mondială, la Aspen, în
Statele Unite 07:45 Schi alpin:
Cupa Mondială, la Aspen, în
Statele Unite 08:30 Ciclism: Turul
Cataloniei 09:30 Scrimă: Circuitul
Grand Prix, la Long Beach, în
Statele Unite 10:35 Schi alpin:
Cupa Mondială, la Aspen, în
Statele Unite 11:00 Schi alpin:
Cupa Mondială, la Aspen, în
Statele Unite 11:30 Biatlon: Cupa
Mondială, la Oslo, în  Norvegia
12:00 Ciclism: Turul Cataloniei
13:00 Curling: Campionatul
Mondial la feminin, la Beijing, în
China 16:00 Ciclism: Turul Cat-

aloniei 16:30 Ciclism: Turul Cat-
aloniei 18:30 Biatlon: Cupa
Mondială, la  Oslo, în Norvegia
19:00 Biatlon: Cupa Mondială, la
Oslo, în Norvegia 19:30 Sărituri
cu schiurile: Cupa Mondială, la
Vikersund, în Norvegia

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 Esențial 16:00 100
de minute 18:00 La Ordinea Zilei
20:00 Subiectiv 21:00 Sinteza zilei
23:15 În gura presei 00:00 Ştiri
01:00 Sinteza zilei (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 Deschide lumea 20:00
Prime Time News 21:00 Jocuri de
putere 00:00 Realitatea de la fix
00:30 Deschide lumea 02:00 Real-
itatea de la fix 03:00 Newsroom

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

Războiul depozitelor - Canada -
Paul și Bogart fac o reclamă 08:35
Executorul - Aur din nimic 09:00
Cum se fabrică diverse lucruri?
09:30 Cum se fabrică ? 10:00
Supravieţuire în doi - Direct în
tigaie 11:00 Maşini pe alese -
BMW 840 12:00 Meserii mortale
- Fum la greu 13:00 Supravieţuire
în doi - Marte pe Pământ 14:00 Ed
Stafford: Misterele lumii – Siberia
15:00 Vânătorii de venin - Scoruri
de reglat 16:00 Comoara din con-
tainer - Marea Britanie – Cardiff
16:30 Războiul depozitelor -
Canada - Paul și Bogart fac o
reclamă 17:00 Executorul - Aur
din nimic 17:30 Fail Army 18:00
Maşini pe alese - Triumph Stag
19:00 Cum se fabrică diverse lu-
cruri? 19:30 Cum se fabrică ?
20:00 Goana după aur - Barja
uriaşă 21:00 Roata  supravieţuirii
– Abandonaţi 22:00 Insula lui
Bear Grylls 3:00 Fail Army 23:30
Coliziuni șocante - În construcție
00:00 Alaska: Ultima frontieră -
Rătăcite în larg 01:00 O nouă
șansă în sălbăticie - Dacă n-ai în-
credere, mori 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Comunicaţi excelent cu

cei din jur. Dacă vi se propune o
afacere sau o colaborare, ar fi
bine să acceptaţi. Puteţi câştiga
bine. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Sunteţi bine dispus şi
atrageţi cu uşurinţă simpatia
celor din jur. S-ar putea chiar să
fiţi iniţiatorul unei excursii sau a
unei petreceri. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Faceţi cunoştinţă cu o
persoană cu care vă veţi asocia
într-o afacere. Partenerul de viaţă
se bucură că îi daţi veşti bune. Vă
recomandăm să ascultaţi sfaturile
unei rude mai în vârstă.  
RAC (22.06 - 22.07)

Aveţi succes în afaceri şi
reuşiţi să câştigaţi o sumă fru-
moasă. Mai mult, după-amiază vi
se propune o colaborare. Dacă
trebuie să călătoriţi, puteţi fi op-
timist. 
LEU (23.07 - 22.08)

Reuşiţi să faceţi rost de
bani pentru a rezolva o problemă
a partenerului de viaţă. Vă reco-
mandăm să nu vă pierdeţi răbda-
rea şi să vă abţineţi de la
speculaţii. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Sunteţi stresat de o pro-
blemă de afaceri. Va trebui să
alergaţi în stânga şi-n dreapta ca
să o rezolvaţi, dar eforturile vă
vor fi răsplătite.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Deşi nu prea vă mai ră-
mâne timp liber, ambiţia de a ter-
mina ce aţi început nu poate să vă
aducă decât câştiguri. Totuşi, ar
fi bine să vă organizaţi în aşa fel
încât să nu neglijaţi nici familia
şi nici relaţiile cu cei apropiaţi. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

După o perioadă nefa-
vorabilă pe plan social şi senti-
mental, situaţia se schimbă
complet. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Aveţi şanse maxime să
obţineţi mici câştiguri care vă re-
dresează bugetul. Puteţi să vă
gândiţi la viitor şi chiar să faceţi
investiţii pe termen lung. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Începeţi o lucrare im-
portantă, de pe urma căreia pu-
teţi câştiga bine. Ca să aveţi mai
multe şanse, vă sfătuim să vă tem-
peraţi spiritul critic. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Aveţi o zi bună la capi-
tolul comunicare şi puteţi merge
liniştit la diferite tratative, la în-
tâlniri cu persoane importante
sau în călătorii de afaceri. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Problemele financiare
nu vă dau pace, dar reuşiţi să vă
păstraţi optimismul şi sunteţi de-
parte de a vă da bătut. Pe plan so-
cial, aveţi satisfacţii neaşteptate.

HOROSCOP

Ora 20.30 - Chefi la cuţite



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

Din zmei, în mielușei
Polițiștii rutieri săt-

măreni au scos artileria grea
împotriva indisciplinaților
din trafic. Adevărul este că
era nevoie de astfel de
acțiuni pentru că, nu de
puține ori, traficul din Satu
Mare s-a transformat într-o
adevărată junglă din care
scapă cine poate. Lucru este
cât se poate de interesant.
Unii șoferi sunt adevărați
zmei când știu că pe
porțiunea de drum pe care
circulă nu se află picior de
polițist. Când află că sunt
filtre și razii de poliție toți

zmeii din trafic se trans-
formă în mielușei. Din pă-
cate doar pentru puțin timp.
După aceea revin la vechile
metehne, viteză, condus
agresiv, nesemnalizare, ne-
acordarea priorității și multe
altele. Le-am da o sugestie
polițiștilor. Niște controale
în cascadă. Nu știm de ce,
dar credem că numărul
șoferilor s-ar reduce
substanțial dacă polițiștii,
chiar dacă se află în grevă, ar
face filtre în cascadă. Pentru
că multe permise de condu-
cere ar fi suspendate. 

VREMEA AZI 

8

8

curs valutar

8 10%  șanse de precipitaţii

Maxima: 17°C         Minima: 8°C
Vânt SE între 10 și 15 km/h

3 3

3

EUrO               4.5627

UsD                   4.2418

100 Forinţi       1.4774

Un ardelean se trezeşte dimineaţa
şi când se uită pe geam, vede trei
inşi care făceau poze.
Ardeleanul supărat iese din casă
şi se duce la ei.
– Păi ce faceţi voi aici, la mine, în
ogradă?
– Măsurăm, bade.
– Da’ ce măsuraţi?
– Păi, pe aici o să treacă au-
tostrada Transilvania.

Ardeleanul sta şi se gândeşte:
– Da’ o să treacă multe maşini p-
aci?
– Păi, logic, că o să treacă.
– Aha.. şi cam câte?
– Ei câte... sute, mii...
– Şi o să treacă şi noaptea?
– Păi, sigur că da.
– Da’ ... crucea mamei lor... io’ să
stau să le deschid poarta la
fiecare?

Rubrica lu’ Ioniţă :))

Prefectul judeţului Satu
Mare, Darius Filip, a avut
luni, 20 martie 2017, o

primă întâlnire de lucru cu sub-
prefectul Altfatter Tamas, res-
pectiv cu şefii serviciilor din
cadrul Instituţiei Prefectului-
Judeţul Satu Mare. 

Întâlnirea va deveni un obicei
pentru fiecare început de
săptămână, astfel încât prefectului
să i se aducă la cunoştinţă activita-
tea particulară a fiecărui serviciu,
respectiv situaţiile pe care le
întâmpină punctual. 

În cadrul şedinţei cu noul
prefect al judeţului Satu Mare,
şeful fiecărei structuri din cadrul
instituţiei a făcut o prezentare
succintă a activităţii pe care o
desfăşoară, a organigramei, res-
pectiv a principalelor documente

sau proiecte aflate în derulare. În
cursul zilei de marţi, 21 martie
2017, prefectul va avea o întâlnire
cu fiecare angajat, vizitând fiecare
birou. 

De asemenea, prefectul a pre-
zentat noua echipă din cancelaria
sa, afirmând că doreşte o colabo-
rare corectă şi colegială între toate
serviciile instituţiei publice. 

Prefectul s-a întâlnit cu şefii ser-
viciilor din instituţia Prefectului
8 Cu aceeași ocazie, prefectul Darius Filip și-a prezentat și
noua echipă din cancelaria sa

cristian stan

INIȚIATIVĂ. Astfel de ședințe vor avea loc în fiecare dimineață
de luni la Prefectură

Un accident rutier de-a
dreptul stupid a avut loc ieri, în
jurul orei 9.30, pe Podul Golescu
din municipiul Satu Mare.
Șoferul unei autoutilitare a pier-
dut controlul asupra volanului, a
intrat pe contrasens și s-a oprit în
parapetul care delimitează
șoseaua de trotuarul pentru pie-
toni, pe care l-a distrus.

Este vorba despre un
bărbat, în vârstă de 64 de ani, din
Tarna Mare, care a pierdut con-
trolul mașinii și doar o minune a
făcut ca să nu existe niciun rănit,
respectiv nicio altă mașină să fie
avariată. Șoferul nu-și poate ex-
plica cum a ajuns cu autoutilitara
pe celălalt sens de mers. Acesta

le-ar fi declarat polițiștilor că, pur
și simplu, nu-și amintește nimic.

Traficul a fost blocat pe
un sens de circulație. La fața lo-
cului au ajuns imediat mai multe
echipaje ale Inspectoratului

Județean de Poliție și ale Poliției
Locale pentru a dirija traficul
până la finalizarea cercetărilor.
Testat cu alcooltest-ul, s-a dove-
dit că șoferul nu consumase al-
cool.

Un copil de 13 ani din
Tarna Mare a fost grav rănit după
ce a trecut strada fără să se asigure.
Evenimentul a avut loc în data de
17.03.2017, în jurul orei 10:00.
Din cercetările la fața locului,
polițiștii au stabilit faptul că un
tânăr de 21 ani, din Turţ, condu-
când  un autoturism pe DC 109

M, a accidentat grav un  minor de
13 ani din localitatea Tarna Mare,
care în calitate de pieton s-a anga-
jat în traversarea străzii prin loc
nepermis și fără să se asigure. Vic-
tima a fost transportată la spital
pentru acordarea de îngrijiri me-
dicale.

Conducătorul  auto a

fost testat cu aparatul etilotest, re-
zultatul fiind negativ;  totodată s-
au recoltat probe biologice de
sânge în vederea stabilirii eventua-
lei alcoolemii. În cauză s-a întoc-
mit dosar penal și se efectuează
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de vătămare corporală
din culpă.

O autoutilitară a rupt un parapet pe Podul Golescu

Copil accidentat grav în Țara Oașului
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