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Zilele orașului Satu Mare
2017, primele informații
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Bogdan Andone a plecat
de la Olimpia!
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Sistem de alarmare a
populației, deficitar

la Satu Mare

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.

Parchetul General anunţă
că se fac cercetări pentru abuz în ser-
viciu şi falsificare a documentelor şi
evidenţelor electorale, ca urmare a
dezvăluirilor lui Dan Andronic pri-
vind alegerile prezidenţiale din
2009. “În cursul zilei de astăzi, 24
aprilie 2017, la Secţia de urmărire
penală şi criminalistică din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie, a fost înregistrat un dosar
penal care s-a constituit ca urmare a
informaţiilor făcute publice de către
jurnalistul Dan Andronic şi con-
form cărora există suspiciuni că în
procesul electoral din decembrie
2009 s-au implicat unele autorităţi
publice şi/sau persoane, altele decât
cele prevăzute de lege”, transmite
Parchetul de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie. PSD şi ALDE
au cerut anchetă parlamentară pen-
tru clarificarea aspectelor ce ţin de

organizarea alegerilor din 2009, dar
şi de rezultatul scrutinului preziden-
ţial, după dezvăluirile făcute de Dan
Andronic cu privire la noaptea ale-
gerilor şi persoane aflate în anturajul
lui Traian Băsescu. Solicitarea a fost
formulată în contextul în care jurna-
listul Dan Andronic a publicat un
articol în evz.ro, în care susţinea că
în seara celui de al doilea tur al ale-
gerilor prezidenţiale din 2009 a mers
la locuinţa lui Gabriel Oprea, în ca-
litate de consultant politic, unde se
aflau, printre alţii, George Maior, şef
al SRI la momentul respectiv, Flo-
rian Coldea, prim-adjunct al direc-
torului SRI, şi Laura Codruţa
Kovesi, la momentul acela procuror
general al României. Dan Andronic
scria că Florian Coldea şi Laura Co-
druţa Kovesi erau preocupaţi, în
seara alegerilor, de victoria lui Traian
Băsescu.
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Bilanțul primelor 100 
de zile de guvernare PSD

Parchetul General a deschis dosar penal
pentru alegerile prezidenţiale din 2009
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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, 25 aprilie 2017
ziua 115 a anului

Să fii pe locul doi înseamnă a fi
primul care pierde. 

(Edgar Allan Poe)

Soarele răsare la 6 şi 16 minute,
apune la 20 şi 12 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox  - Sf. Ap. şi Ev. Marcu;
† Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mă-
rului
Romano -catolic– SF.
MARCU, ev.
Greco – catolic - Sf. ap. și ev.
Marcu.

1599 - S-a născut Oliver
Cromwell, om politic britanic,
adversar al regalităţii.

OPINIE DE GAZETAR

DUMITRU ŢIMERMAN

În viaţa pământeană
există reguli pe care trebuie să le
respectăm ! Cine nu le respectă va
suferi şi va plăti mai devreme sau
mai târziu. Nu spun noutăţi, doar
le reamintesc pe cele cunoscute de
noi, oamenii, dar nu îndeajuns de
analizate şi conştientizate. Nimeni
nu poate fi mai presus de reguli,
fie ele religioase sau juridice. Uite,
că am parafrazat articolul 16,

alineatul 2,  din Constituţia
României:”Nimeni nu este mai
presus de lege”.Oricum, oricât de
greu ar fi, se spune că "drumul
drept e drumul cel bun". Unii
cred, alţii nu cred ! Oare, ce este
mai uşor să crezi sau să nu crezi în
regulile universal valabile ?, care
au fost trăite şi confirmate în viaţa
înaintaşilor noştri. 

Nimeni nu este fără de
greşeală, dar, nu-i aşa? noi,
oamenii, tindem sau ar trebui să
tindem spre perfecţiune! Dacă
eşti tolerant (ă ) şi cu bun simţ,
unii te iau de fraier (ă ), în loc să
aprecieze generozitatea  şi
altruismul tău! După ce se văd
toleraţii  “cu sacii-n căruţă” aceştia
sunt orbiţi de iluzia “gloriei” lor.
Unii şi-au câştigat cu greu şi
omenie dreptul de a fi Domn,
alţii au primit cadou acest "titlu"
şi-au uitat de omenie şi “de unde
au plecat!”. Dincolo de creaţie
sunt cei care înţeleg, restul e
aservire şi plecăciune în faţa
Neadevărului.

Când ajungi în centrul
atenţiei eşti: judecat(ă),
disecat(ă), torturat(ă) psihic,
lăudat(ă), subestimat(ă),

preamărit(ă) ş.a.m.d. Unii se
pretind ceea ce nu sunt, dar ar
vrea să fie ceea ce sunt alţii. Ei,
cunoaşteţi zicala:”Una e să vrei,
alta e să poţi!”. Neputinţa lor îi
transformă în monştri. Se spune
că Invidia este un păcat, iar
orgoliul un monstru cu 7 capete
şi, nu înţeleg, de ce este vinovat
omul care-şi vede de munca şi
harul lui pentru a-şi câştiga
existenţa ? Unii se aseamănă
foarte bine cu Caligula sau cu
Nero, chiar şi in zilele noastre.
“Dă-i omului putere şi-atunci ai
să-l cunoşti cel mai bine”. Numai
că, vezi Dumneata, rebelule,
Puterea asta e ca o sabie cu două
tăişuri. Dacă NU cunoşti arta
mânuirii ei s-ar putea să-ţi vie ţie
de hac ! 

Sistemul nu are nevoie
de oameni inteligenţi! Sistemul
are nevoie de “bisericuţe politice”
cu spirit de vendetă, formate din
“lingăi” aserviţi unor gândiri
paranoice. De teamă,
Conştiinţele luminate adorm în
casetuţa lor zilnică şi adoptă
mişcarea racului, care înseamnă
”un pas înainte, doi înapoi, c-aşa-
i viaţa pe la noi!”şi, uneori, cei

Puternici “dau foc” Armoniei.
Paranoia politică

distruge personalitatea
Democraţiei! Din răceala
singurătăţii şi patimile tinereţii
experienţelor de viaţă se naşte
iubirea pură dăruită de bunul
Dumnezeu celor înţelepţi. Nu poţi
să înţelegi un om ales, cu calităţi
remarcabile, dacă nu te ridici măcar
cu un cap din bălăriile vieţii, pentru
a-i putea descifra dimensiunea
inteligenţei sale. Restu-i bârfă,
invidie, prostie şi răutate! 

Denigrezi pentru că vrei
să iei locul aproapelui sau să-ţi
ascunzi nemerniciile îmbrăcate-n
“blană de lup moralist ?” Prostia
nu poate genera Invidie, dar cu
siguranţă accesează Revolta
oamenilor inteligenţi. Unul din
protestul vehement al
Înţelepciunii l-am găsit şi în
cuvintele luminate: „Cel care ştie
puţin vorbeşte mult, iar cel care
cunoaşte multe rămâne tăcut.
Primul se poartă aşa pentru că le
socoteşte însemnate pe acestea
puţine pe care le ştie. Celălalt tace
deoarece ştie mărimea şi valoarea
celor pe care nu le ştie.”- Paisie
Aghioritul.

Protestele Înţelepciunii

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 im-
portante subiecte ale zilei. Realiza-
tor:  Victor Constantinovici.

MUZICĂ ŞI VOIE BUNĂ 
MISTER va cânta la NORD
VEST TV !
Binecunoscuta şi îndrăgita

formaţie MISTER, formată din:
Sergiu Jiga - solist vocal, Cosmin
Lipovan - clape, Călin Raţ -
vioară şi Ioan Sabo la saxofon, ne
va încânta auzul şi sufletul cu cele
mai frumoase cântece de petre-
cere, etno şi de dragoste. Cânte-
cele vor fi selectate de pe cele trei
albume ale formaţiei MISTER:
"Vara asta mă însor", " Mulţi uită
de unde pleacă", "Baby, Baby", dar
şi de pe viitorul album. Realiza-
tor: Dumitru Ţimerman.

www.gazetanord-vest.ro

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, Rareş Jucan, Teodor
Curpaş 

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

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

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu

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

corectură: Ştefan Chiş

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

Tipărit la SC Garamond
Tipografie SRL

Manager
Mircea Govor

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

ASOCIAŢII IPURL.

1) SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
a) Stropitoare cu motor Astran – 377,34 lei
b) Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1.584,33 lei
c) Stoc de marfă – 8.141,26 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni si miercuri, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

2) SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a) Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 22.572 lei 
b) Set mobilier birou – 837 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole
electrice,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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După momentul 1918-1919,
când şi Sătmarul devine
parte componentă a Regat-

ului României, oraşul de pe malul
Someşului va cunoaşte o nouă etapă
în cadrul dezvoltării vieţii econom-
ice şi sociale. Noul cadru politic, ad-
ministrativ şi legislativ va duce la o
creştere însemnată a ponderii capi-
talului românesc în sistemul eco-
nomic al oraşului. Prin urmare,
sistemul cooperatist şi sistemul ban-
car se vor dezvolta foarte mult în
Satu Mare, sisteme care prin partic-
iparea lor la viaţa economică vor
aduce un surplus de energie
dezvoltării pe baze moderne a
societăţii sătmărene.

Într-un studiu realizat de
Claudiu Porumbăceanu şi publicat în
“Satu Mare - Studii şi Comunicări”,
editura Muzeului Sătmărean 2008,
aflăm că, în 1930, numărul băncilor
din judeţul Satu Mare a atins cifra de
33, marea majoritate a acestora
funcţionând pe raza capitalei
judeţului. Şi pentru a arăta că sistemul
bancar sătmărean a fost unul solid şi
foarte bine definit amintim în acest
sens funcţionarea în oraşul de pe
malul Someşului a două dintre cele
mai importante bănci: „Casa
Noastră” şi o sucursală a Băncii
Româneşti. Progresul continuu din
acest sector al vieţii economice
sătmărene va fi însă oprit de marea re-
cesiune economică dintre anii 1929-
1933, care va afecta destul de serios
sistemul bancar din acest oraş.

După 1933 are loc o reor-
ganizare a sistemului de credit, put-

ernic afectat. Institutele de credit din
Satu Mare reiau din plin activitatea şi
reuşesc ca în scurt timp să înregistreze
succese importante, făcând investiţii
în diferite domenii economice, în
special în industrie, comerţ şi
agricultură. Legea conversiunii da-
toriilor rurale şi urbane din 7 aprilie
1934 a însemnat primul pas
hotărâtor spre normalizarea vieţii
economice prin refacerea creditului,
marcând începutul perioadei de în-
credere şi prosperitate în viitorul
economic al României, cu rezultate
incomparabile pentru istoria ţării
(1934-1938). Este evident că de pe
urma acestei legi au avut mai mult
de suferit băncile, cea mai mare
parte dintre ele, cu o bază mai
şubredă, fiind nevoite a se lichida cu

foarte mari pierderi, restul plasa-
mentului devenind complet imobi-
lizat şi nu este nici o mirare că cele
rămase şi viabile au fost nevoite a-şi
modifica politica plasamentului,
ţinând să alimenteze mai mult
comerţul şi industria cu credite bine
garantate şi foarte uşor lichidabile.
De aici începe şi noua organizare a
creditului pe baze cu totul noi şi sig-
ure. Aşa se ajunge ca în 1940, în
Sătmar să mai existe doar 27 de
firme bancare, din care 10
româneşti, 14 evreieşti şi 3
maghiare. Pe lângă aceste bănci, în
judeţ vor mai activa în sistemul fi-
nanciar de-a lungul perioadei inter-
belice şi cooperativele de credit şi
comerciale româneşti. În 1937,
numărul acestora era de 69.

Industria, aflată într-
un avânt economic
continuu

În ceea ce priveşte industria
oraşului Satu Mare, aceasta, cu
excepţia perioadei recesiunii eco-
nomice, s-a aflat în permanenţă într-
un avânt economic continuu. În acest
context, pe lângă creşterea numărului
de întreprinderi din oraş asistăm la o
îmbogăţire şi la o diversificare a ra-
murilor industriale, astfel încât în
1937 existau în oraş întreprinderi
care reprezentau următoarele ramuri:
chimică, ceramică, metalurgică,
mecanică, textilă, forestieră, morărit.
Dintre marii coloşi industriali care
activau în acest oraş, cu o importanţă
însemnată din punct de vedere eco-
nomic pe plan local dar şi pe plan
naţional amintim: fabrica „Unio, care
în 1923 se afla pe poziţia a 3-a în ţară
în furnizarea de vagoane, după
uzinele de la Reşiţa şi „Astra” Arad şi
care pe lângă faptul că în 1928
număra 1.400 de muncitori se mai
poate mândri şi cu faptul că de aici au
ieşit în 1927 primele vagoane de tip
„Pullmann” din România; fabrica
„Printz”, uzina textilă „Ardeleana”,
rafinăria de petrol „Freund”, fabrica
de cărămizi şi fabrica de mobilă.

Doar progresul înregistrat
de-a lungul întregii perioade interbe-
lice a făcut posibil ca în preajma celui
de-al doilea război mondial în judeţul
Satu Mare să existe nu mai puţin de
70 de întreprinderi agricole, 3.836 de
întreprinderi industriale şi1.670 în-
treprinderi comerciale, în total 5.359
de întreprinderi. Din acest număr, in-
dustria mare a fost reprezentată de
855 de întreprinderi, restul de 2.981
de întreprinderi reprezentând indus-
tria mică. Comerţul mare din Sătmar
a fost şi el sprijinit de nu mai puţin de
450 de întreprinderi. Un aport de-
osebit, care a contribuit la progresul
industriei sătmărene l-a avut şi Cam-
era de Comerţ şi Industrie Satu Mare,
cameră ce a fost înfiinţată în anul
1929. De asemenea, datorită
dezvoltării comerţului cu

străinătatea, judeţul sătmărean
aflându-se în vecinătatea a două ţări
europene, s-a înfiinţat la Satu Mare
„Bursa de mărfuri”.Rolul acesteia a
fost de a sprijini în special comerţul
din judeţele Satu Mare, Maramureş şi
Sălaj cu ţările învecinate, rol de care s-
a achitat favorabil. În sectorul agricol,
dezvoltarea producţiei sătmărene în
perioada interbelică s-a înscris tot pe o
pantă ascendentă. Acest lucru s-a da-
torat în mare parte situaţiei geografice
a judeţului care, plasat în „triplex con-
finium” cu Cehoslovacia şi Ungaria, a
putut desfăşura o bogată circulaţie
comercială de export-import cu ţările
învecinate. O altă ramură care s-a dez-
voltat bine în judeţul nostru şi care a
contribuit semnificativ la avântul eco-
nomic din această parte a ţării a fost şi
cea minieră. Nu mai puţin semnifica-
tive au fost în perioada dintre cele două
conflagraţii mondiale şi investiţiile
făcute în sectorul căilor de
comunicaţie, al drumurilor, al şcolilor,
spitalelor, uzinelor comunale şi nu în
ultimul rând în sectorul construcţiilor
publice. Valoarea totală a investiţiilor
din sectoarele amintite mai sus se
ridică la peste 244 milioane lei de-a
lungul întregii perioade interbelice.
Importante investiţii s-au mai făcut şi
la Uzina electrică din Satu Mare, pre-
cum şi în domeniul edilitar
gospodăresc şi cultural, prin sprijinirea
înfiinţării de reviste, ziare şi centre cul-
turale. În perioada stabilizării relative
a capitalismului, dintre cei 50-60.000
de locuitori ai oraşului Satu Mare,
circa 5.000 de persoane lucrau în fabri-
cile şi uzinele situate în raza oraşului.
Printre cele mai importante între-
prinderi se numărau Fabrica de
vagoane „Unio” S.A., Turnătoria de
fier şi fabrica de maşini „Fraţii Princz”
S.A., prima fabrică de giulgiuri şi flori
artificiale din Transilvania (unică în
această provincie), Fabrica de ţesut
panglici Fraţii Weisz, prima fabrică de
ţigle şi cărămizi din Satu Mare, Moara
„Elisabeta” proprietate a lui Dezideriu
Princz. Moara “Laszlo” proprietate a
lui Leiblinger şi Erdelyi, Uzinele elec-
trice municipale Satu Mare, Staţia de
triere a seminţelor „Freud Samuil şi
Fiul” S.A., Fabrica de bomboane şi
ciocolată „Adalbert Reiter şi Fiul”
S.A., Fabrica de pălării de paie „David
Grosz”, Fabrica de dopuri de plută „Fiii
lui A. Gut”, prima fabrică de maşini
agricole din Satu Mare, Fabrica şi de-
pozitul de spirt „Fii lui Elek
Markovits” S.A., Joaghere ale S.A.
“Lomaşi” şi ale Întreprinderii de gatere
Oaş-Satu Mare, etc. Per ansamblu,
viaţa economică a Sătmarului şi a
judeţului din timpul perioadei inter-
belice s-a aflat în permanenţă pe un
drum a cărui curbă a fost mai mereu
ascendentă. Urmare a condiţiilor cre-
ate de Unirea de la 1 Decembrie 1918,
oraşul de pe malul Someşului a cunos-
cut o dezvoltare evidentă în toate
domeniile vieţii economice şi social-
culturale. În acest context ajunge Satu
Mare în această perioadă un oraş mod-
ern, cu realizări remarcabile în toate
domeniile, ceea ce a şi făcut ca el să se
încadreze în rândul oraşelor
reprezentative din Nord–Vestul
României Mari.

NICOLAE GHIşAN

Cum a evoluat economia sătmăreană între
cele două războaie mondiale
8Dacă în ţară, perioada interbelică a însemnat în mare parte un avânt economic, acelaşi lucru îl putem spune
şi în ceea ce priveşte viaţa economică a oraşului Satu Mare

La  cabinet Dr. Coica ,între orele 15:00-
18:00, va consulta

Dr.Filimon Adriana
Medic Specialist Diabet Zaharat 

Nutriţie şi Boli Metabolice

-consultaţii de Nutriţie ( obezitate, su-
prapondere, subpondere, meniu perso-
nalizat)
-consultaţii Diabet zaharat tip 1, tip 2 ,
diabet gestaţional
-examinarea "Piciorului diabetic"
-consultaţii Boli metabolism: dislipide-
mii, hiperuricemii/guta
-determinarea glicemiei

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

Dr.Bagi  Erzsebet 
Medic specialist  Pediatru 

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

Dr.Langhaus Eugen 
Medic Pediatru

Luni-Marţi-Vineri   între orele:  
9:00-12:00
Miercuri-Joi  între orele: 15:00-18:00
______________________________
La cabinet Dr.Coica va consulta în fie-

care  Marţi  si Joi de la ora 15:30
Dr. Bontya Adriana

Medic Specialist Radiolog 
Programări la telefon: 0742.20.09.92
______________________________
La  cabinet Dr. Coica în fiecare zi de
Marti  de la ora 16:00-18:00, va consulta

Dr. Aniţaș Răzvan 
Medic Specialist Ortopedie 

Traumatologie 
                                                                          
Consultaţie   -50 Ron (Patologie articu-
lara in special genunchi, sold, umar)       
Pansamente  -20 Ron                                  
Infiltratii      -30 Ron
Programări la tel: 0261/766.390,
0261/779.999
______________________________
CAREI, Mihai Viteazu 1, str. Regele
Ferdinand nr. 15/1 
La  cabinet Dr. Coica în loc. CAREI de
la ora 14:00, va consulta

Dr.  RUSU CRISTIAN
Medic Primar Urologie

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

DR. KISS MAGDALENA
Medic Specialist Endocrinologie

Programări la tel: 0731.349.300  sau
0261/863333

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

Dr. STANCU 
LAPUSTE RAMONA

Medic Specialist Endocrinologie
Programări la tel: 0743.041.775 sau
0261/766390 0740.011.578
______________________________
În fiecare zi de  Luni, Miercuri si Vineri
între  orele 15:00 şi 18:00, la Cabinet Dr.
Coica va consulta:

Dr.  MESAROS LACRAMIOARA
Medic Specialist ORL

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

Dr. REVESZ ANDREA
Medic Specialist Neurologie

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

Dr. BORHIDI  VLAD
Medic Specialist Gastroenterologie

Programari la tel: 0261/766390
______________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Zilele Orașului Satu Mare 2017,
primele informații
8Primăria a creat un event pe rețelele de socializare, de unde sătmărenii pot afla noutăți
despre acest eveniment

Zilele Orașului Satu Mare
sunt așteptate an de an cu
sufletul la gură nu numai

de către locuitorii municipiului
Satu Mare, ci și de cetățenii în-
tregului județ. Anul acesta ele se
vor desfășura în week-end-ul 26-
28 mai. Prețioasa informație a
ajuns disponibilă publicului larg
în urma unei postări-fulger de pe
pagina oficială de Facebook a
Primăriei Municipiului Satu
Mare.

Organizare mai bună
– deocamdată ca
promisiune

“Zilele Orașului este cel
mai mare eveniment din viața
comunității noastre, având o tradiție
de peste 20 de ani. În 2017 dorim să
ridicăm nivelul calitativ al evenimen-
tului, atât pe plan artistic, cât și muz-
ical. Vrem să redăm spiritul sărbătorii
din primii ani, când Ziua Orașului
Satu Mare eclipsa evenimente simi-
lare din întreaga Românie. Lucrăm
intens ca Ziua Orașului Satu Mare să
fie o adevărată sărbătoare.
Sărbătoarea sătmărenilor.” Ștacheta
pentru organizarea cât mai calitativă
a Zilelor Orașului, ediția 2017, a fost
așadar ridicată foarte sus prin acest
mesaj extrem de promițător al
Primăriei Municipiului Satu Mare. Pe
pagina evenimentului special creată
mai apărea următorul mesaj: “Scopul
nostru este ca fiecare sătmărean să-și

găsească preferințele muzicale și de
divertisment.” – declarație
îmbucurătoare, care oferă prospectele
realizării unui line-up de artiști care
să mulțumească cât mai multe gusturi
muzical-artistice ale cetățenilor și în
același timp să se ridice la exigențele
atât majorității, cât și a minorităților
etnice.

Unde pot fi găsite
actualizări în pe-
rioada următoare

Deși deocamdată progra-

mul artistic rămâne secret,
Primăria le recomandă locuitorilor
din municipiul Satu Mare să fie
atenți la actualizările care vor
apărea curând atât pe pagina
oficială de Facebook, cât și pe
cea a evenimentului în sine: “Pe
pagina de facebook a Primăriei şi
aici (pe event) vă vom furniza
informaţii importante despre
eveniment, vă rugăm să urmăriţi
pagina şi să invitaţi prietenii la
eveniment!”. 
Este, astfel, foarte adevărat că o
bună promovare în mediul on-
line utilizând mai ales plat-

formele rețelelor de socializare
poate face ca succesul unui
eveniment major ca Zilele
Orașului Satu Mare să fie ampli-
ficat. Tocmai de aceea, cetățenii
primesc acum invitația cordială
de a deveni și mai uniți decât de
obicei, acum, când orașul se
pregătește de sărbătoare.

Sunt, așadar, invitați toți
sătmărenii să stea conectați la
sursele de încredere de pe Inter-
net pentru a fi la curent cu cele
mai noi și proaspete detalii de-
spre Zilele Orașului Satu Mare,
ediția 2017 - cât mai curând.

rareş jucan

PREMISE. Se anunță o ediție incendiară a Zilelor Orașului

Mâine, cu începere de
la ora 10.00, la sediul Prefec-
turii va avea loc ședința lunară
a Colegiului Prefectural. Or-
dinea de zi prevede următoarele
puncte: Prezentarea obiec-
tivelor generale și specifice
prevăzute în noua Strategie
națională anticorupție 2016-
2020 - Serviciul Județean
Anticorupție Satu Mare.
Prezintă comisar șef Doru
Lungu. 

Prezentarea campaniei

“Luna plantării arborilor 2017„
– Direcția Silvică Satu Mare.
Prezintă director executiv Mar-
cel Forțiu.

Informare privind
rezultatele controalelor efectu-
ate de către Direcția Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța
Alimentelor Satu Mare și
Comisia mixtă alcătuită din or-
dinul prefectului, în perioada
premergătoare Sărbătorilor
Pascale. Prezintă director ad-
junct DSVSA, Dumitru Pintea. 

Strategie națională anticorupție,
prezentată la Colegiul Prefectural

Șoferul vinovat de pro-
ducerea accidentului de vineri
seara de la Odoreu este anchetat de
polițiști. Avea permisul expirat de
mai mulţi ani.

Polițiștii sosiți la fața
locului, au stabilit faptul că șoferul
vinovat circula cu un autoturism
pe strada Înfrățirii, iar pe fondul
neadaptării vitezei la condițiile de
drum în curbă, a pierdut controlul
asupra direcției de mers, a pătruns
pe sensul opus de circulație acci-
dentând ușor un bărbat de 49 ani,
din localitatea Odoreu, care circula
regulamentar cu bicicleta, după
care a intrat în șanțul din partea
stângă a direcției de mers, intrând
în coliziune cu un stâlp de electric-
itate și cu gardul unui imobil.

Conducătorul autoturis-

mului a părăsit locul accidentului
fără încuviinţarea organelor de
poliţie. În urma cercetărilor efectu-
ate de polițiști, aceștia au identifi-
cat conducătorul autoturismului ca
fiind un sătmărean de 39 ani.
Totodată, polițiștii au constatat că
cel în cauză avea permisul de con-
ducere cu valabilitatea expirată din
data de 22.11.2006.

A doua zi după produc-
erea accidentului, sâmbătă,
22.04.2017, conducătorul autotur-
ismului s-a prezentat la sediul
Biroului Rutier Satu Mare.

Cel în cauză este cercetat
în stare de libertate pentru
săvârșirea infracțiunilor de
vătămare corporală din culpă și
părăsirea locului accidentului fără
încuviințarea organelor de poliție.

Informații noi privind șoferul vinovat de
producerea accidentului de la Odoreu

Spectacol de
teatru-dans la Carei

Asociația teatrală „Gen-
esis” Satu Mare organizează spec-
tacolul de teatru-dans intitulat
„Eteroclit”, avându-i ca
protagoniști pe tinerii actori Rox-
ana Fânață și Robert Nagy. Regia
spectacolului îi aparține Alexan-
drei Felseghi, coregrafia a fost
realizată de Melinda Jakab. Du-
rata spectacolului este de 50 de
minute. Evenimentul se va
desfășura vineri, 28 aprilie, de la
ora 18.00 la Teatrul Municipal din
Carei. Prețul unui bilet este de 5
lei. Biletele se pot achiziționa de la
biroul Centrului Cultural Carei,
de luni până vineri între orele
09.00 și 14.00. Informații sau
rezervări se pot face la numărul de
telefon 0261.865.006.

Târg de cariere
Compania SC Polipol

Mobila SRL organizează joi, 27
aprilie, la Casa Șvabilor de pe B-
dul Vasile Lucaciu din Satu Mare
„Târgul de cariere Polipol”. De-
schiderea oficială a evenimentu-
lui va avea loc la ora 11.00. În
cadrul târgului sunt programate
două sesiuni de cariere, de la
orele 12.00 respectiv 15.00, dar
și un work-shop de tapițerie de la
ora 14.00. Târgul se va încheia în
jurul orei 17.00.

Concert la
Filarmonică

Fragmente din creațiile
lui L. van Beethoven și P. I.
Ceaikovski vor răsuna joi, 27 aprilie,
în sala de concerte a Filarmonicii
„Dinu Lipatti” din Satu Mare.
Spectacolul va începe la ora 18.30.
Orchestra simfonică sătmăreană va
evolua sub bagheta dirijorului
Valentin Doni, iar solista serii va fi
pianista Oana Csiky. Biletele se
găsesc la casieria Filarmonicii.

Festivalul Luminii
la Satu Mare

Clubul Interact Satu
Mare organizează în data de 26
aprilie, de la ora 20 în Pasajul Cor-
neliu Coposu un eveniment intit-
ulat Festivalul Luminii.  În cadrul
evenimentului, cei care vor lua
parte, vor putea intra în posesia
unui lampion, în schimbul unei
donații de 10 lei, lampion pe care
mai apoi îl vor înălța pentru a col-
ora cerul. Din sumele astfel strânse,
cei de la Interact doresc să
achiziționeze cărți pentru dotarea
unei biblioteci din mediul rural.
Cei care doresc pot face o donație
de carte pentru a primi un lam-
pion, fiind primită orice carte
dedicată elevilor de școală
generală, care sunt principalii ben-
eficiari ai proiectului.
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Sistem de alarmare a populației,
deficitar la Satu Mare
8Doar jumătate dintre alarmele din județ pot fi pornite în timp util, restul abia după
12 minute, când e prea târziu

Vitezomani
transformați 
în pietoni

Poliţiştii sătmăreni au
acţionat la sfârșitul săptămânii, pe
drumurile publice de pe raza
judeţului, pentru prevenirea şi
combaterea cauzelor  generatoare de
accidente de circulaţie. Pentru
abaterile constatate au fost aplicate
259 sancţiuni contravenţionale, în
valoare de  52.509 lei. Ca măsură
complementară, poliţiştii au reţinut,
în vederea suspendării dreptului de a
conduce, 7 permise de conducere.
Printre sancțiunile contravenționale
care au generat și măsura
suplimentară de suspendare a
permisului de conducere se  regăsesc
consumul de alcool la volan sau
depășirea limitei de viteză. Le-a fost
suspendat permisul de conducere la
trei conducători auto pentru
depășirea limitei de viteză, astfel:
unui bărbat de 48 de ani din
Craidorolț, care a fost surprins cu
aparatul radar circulând prin
localitatea Terebești cu o viteză de
138 km/h ; unui sătmărean de 58 ani
care a condus autoturismul pe
DN19 în localitatea  Doba cu viteza
de 108 km/h și unui polonez de 32
ani care a condus autoturismul  pe
DN1C Iojib cu viteza de 119 km/h.
Pe lângă măsura complementară, cei
de la volan au fost sancționați și cu
puncte de amendă.

Accident la Burdea
În data de 21.04.2017, la

ora 10:00, polițiștii rutieri sătmăreni
au intervenit la un eveniment rutier
soldat cu pagube materiale, produs
în municipiul Satu Mare.  În fapt, o
sătmăreancă de 41 ani,  conducând
un autoturism  pe Bulevardul Lucian
Blaga,  pe fondul neacordării
priorității de trecere, a acroșat  un
sătmărean de 80 ani,  care se afla
angajat în traversarea străzii cu un
triciclu  electric, pe trecerea pentru
pietoni marcată și semnalizată
corespunzător.   Conducătoarea auto
a fost testată cu aparatul etilotest,
rezultatul fiind negativ. I s-a reținut
permisul de conducere.

Contrabandă 
cu țigări

În data de 21.04.2017,
polițiștii Secţiei de  Poliţie Rurală
Petreşti au acţionat pentru
prevenirea şi combaterea
contrabandei cu tutun precum şi
pentru depistarea şi sancţionarea
persoanelor care deţin în vederea
comercializării ţigări de
contrabandă. Astfel, în jurul orei
12:30,  polițiștii au oprit pe DN 19,
pe raza comunei Petrești, un
microbuz condus de un orădean de
40 de ani. Cu ocazia legitimării
persoanelor transportate,  au fost
identificate două femei din orașul
Săcuieni,  una de 66 de ani și cealaltă
de 34 ani, care dețineau asupra lor
mai multe pachete de țigări de
provenienţă ucraineană, netimbrate
în România. Prima femeie  deținea
asupra sa un număr de 200 (două
sute) pachete țigări, iar cea de-a doua
deținea asupra sa  80 (optzeci)
pachete țigări . Poliţiştii au ridicat în
vederea confiscării  întreaga cantitate
de țigări şi au întocmit dosare penale
sub aspectul comiterii infracțiunii de
contrabandă cu țigări faptă
prevăzută și pedepsită de art. 270,
alin. 3 din Legea 86/2006 .

Sistemul de alarmare a
populației din județul Satu
Mare este eficient doar pe

jumătate. Doar una din două sirene
din județ poate fi pornită în timp
util, celelalte doar după 12 minute,
când deja e prea târziu. Aceasta este
principala concluzie care a reieșit în
urma exercițiului național de
protecție civilă – PROCIV 2017,
desfășurat săptămâna trecută și la
Satu Mare.

Situația la nivel
național

După cum se știe, în pe-
rioada 18-21 aprilie a.c., IGSU a
declanșat, la nivel național, mecanis-
mul de înștiințare a autorităților
privind iminența producerii unor
evenimente deosebite și au fost
acționate echipamentele dedicate de
avertizare/alarmare a populației. În
cadrul conferinței de presă ce a avut
loc la sediul Inspectoratului General
pentru Situații de Urgență, au fost
prezentate concluziile desprinse în
urma exercițiului național de
protecție civilă - PROCIV 2017. În
cadrul evenimentului, oficialii au
adus în atenție rezultatele modului
în care s-a realizat testarea și verifi-
carea echipamentelor din
componența sistemului național de
înștiințare, avertizare și alarmare în
situații de protecție civilă, precum și
importanța existenței mijloacelor
performante de anunțare a
populației în caz de urgență, pe în-
treg teritoriul țării. 

Principala concluzie care a
reieșit în urma acestui exercițiu
vizează nevoia implementării unui
sistem integrat de avertizare și alar-
mare a populației, care să permită în

timp scurt acționarea unui număr
mare de sirene și transmiterea prin
intermediul acestora a mesajelor de
tip voce cu recomandările pentru
populație. De asemenea, pentru
creșterea semnificativă a gradului
optim de acoperire s-a identificat
necesitatea completării echipa-
mentelor de avertizare și alarmare ex-
istente, respectiv centralizarea
acestora pentru acționarea
simultană, în caz de urgență.

În același timp, eficienti-
zarea modului de înștiințare a
populației asupra situațiilor de
urgență de amploare și intensitate
deosebite conduce la nevoia de im-
plementare a unor sisteme alterna-
tive de anunțare, respectiv de
utilizare a unor sisteme de trans-
mitere a mesajelor telefonice.

Doar jumătate dintre
alarme pot fi pornite
în timp util în județ

În județul Satu Mare au fost
verificate atât fluxurile de transmitere a
mesajelor de înștiințare către autorități,
cât și modul de funcționare a mi-
jloacelor de alarmare a populației
(sirene) existente la nivelul
comunităților.  La nivelul județului nos-
tru există 164 astfel de mijloace tehnice
de alarmare, dintre care 153 de sirene
au fost acționate în cadrul exercițiului.
Din punct de vedere al acționării cen-
tralizate, 40 de sirene electronice pot fi
comandate din dispeceratul Inspec-
toratului pentru Situații de Urgență
,,SOMEȘ” al județului Satu Mare, 11
sirene electronice și 40 electrice din

punctul de comandă al municipiului
Satu Mare, iar 73 mijloace necesită
declanșare locală. Referitor la timpul de
răspuns în cazul acționării centralizate
a sirenelor, acesta a fost de 2 minute, iar
pentru cele cu acționare locală a fost de
12 minute. Adică jumătate dintre
sirenele din județul Satu Mare pot fi
pornite doar după 12 minute, când deja
e prea târziu. Asta înseamnă că sistemul
de alarmare este eficient doar pe
jumătate. ”Reziliența comunității pen-
tru a depăși urmările unor dezastre este
consolidată prin pregătirea permanentă
a autorităților responsabile cu manage-
mentul tipului de risc, în colaborare cu
populația civilă, pentru atingerea
dezideratului comun de îmbunătățire a
capacității de reacție a unui stat în fața
provocărilor”, se arată într-un comuni-
cat de presă remis de ISU Satu Mare. 

DEFICITAR. Sistemul de alarmare din judeţ este eficient doar pe jumătate

CRISTIAN STAN

Un accident grav de
circulație, soldat cu rănirea unui
copil și a mamei sale, s-a produs
vineri dimineață, în jurul orei 8.00,
pe strada Energiei din municipiul
Satu Mare. Din verificările efectu-
ate la fața locului, polițiștii au sta-
bilit faptul că un bărbat de 42 ani,
din localitatea Cărășeu, con-
ducând autoturismul pe strada En-
ergiei, pe fondul  neasigurării
corespunzătoare la efectuarea
manevrei de mers înapoi, a  intrat
în coliziune cu un autoturism con-
dus regulamentar de un bărbat de
37 ani din Lazuri. În urma eveni-
mentului rutier, a rezultat
vătămarea corporală a unui minor
de 5 ani, pasager pe bancheta din
spate în autoturismul condus reg-
ulamentar.

La fața locului a ajuns de
îndată un echipaj medical de
urgență cu asistent al Serviciului
de Ambulanță Județean (SAJ) care

a găsit două victime. Este vorba de-
spre un copil de 5 ani, conștient,
dar cu un traumatism cranio-cere-
bral acut, și mama sa, o femeie de
31 de ani, cu policontuzii. Ambii
pacienți au fost transportați la
Unitatea de Primiri Urgențe
(UPU) din cadrul Spitalului
Județean Satu Mare.  Polițiștii au
demarat o anchetă pentru a stabili
cauzele producerii accidentului ru-
tier. Ambii conducători auto au
fost testați cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind negativ; totodată
le-au fost recoltate probe biologice
de sânge în vederea stabilirii al-
coolemiei. În cauză cercetările
continuă  sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de vătămare corporală
din culpă.

O femeie a fost prădată
în biserică, chiar în timp ce se afla
la rugăciune. Poliţiştii au identi-
ficat un sătmărean bănuit de
comiterea unui furt din poșetă
într-o biserică din Satu Mare. 

Activităţile de docu-
mentare şi investigare efectuate
de poliţiştii din  cadrul Biroului
Investigații Criminale Satu Mare
au dus la identificarea în data de
21 aprilie a  unui bărbat din mu-
nicipiul Satu Mare,  bănuit de
comiterea unui furt din poșetă.

Cercetările efectuate de

poliţişti au stabilit faptul că, în
data de 11.04.2017, bărbatul în
vârstă de 27 de ani,  în timp ce se
afla într-o biserică din Satu
Mare, profitând de neatenția
unei femei,  ar fi furat din
poșeta acesteia,  aflată pe o
bancă,  un telefon mobil în val-
oare de 1600 lei. Prejudiciul a
fost recuperat și predat per-
soanei vătămate.

În baza probatoriului
administrat, poliţiştii au în-
tocmit dosar penal sub aspectul
comiterii infracţiunii de furt.

Copil de 5 ani rănit grav într-un
accident 

O femeie a fost prădată în
biserică în timp ce se ruga
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Accidente produse de șoferi care s-au urcat
beți la volan
8unul dintre ei este un tânăr de numai 19 ani din Țara Oașului

La acest sfârșit de
săptămână, pe raza
județului Satu Mare au

avut loc două accidente rutiere
produse de doi șoferi beți. Acum
cei doi au câte un dosar penal.
Unul dintre ei este un tânăr de
numai 19 ani din Țara Oașului. 

Alcoolemie de
aproape 0,70

Astfel, în data de
21.04.2017, la ora 13:13, polițiștii
Secției de Poliție Rurală Valea Vin-
ului au fost solicitați să intervină la
un eveniment rutier pe raza
localității Cărășeu. În fapt, un
sătmărean de 66 ani,   conducând
un autoturism pe DJ 193,  într-o
curbă la stânga a pierdut controlul
asupra volanului și a pătruns pe
contrasens, iar apoi în două capete
de podeț din beton,  situate în
partea stângă a părții carosabile.
Polițiștii au constatat, în urma
testării cu aparatul alcooltest, fap-
tul  că bărbatul aflat la volan   avea
o concentraţie alcoolică de 0,69
mg/l alcool pur în aerul expirat;
totodată i-au fost recoltate  probe
biologice de sânge în vederea sta-
bilirii cu exactitate a alcoolemiei.
Polițiștii au întocmit dosar penal
pentru săvârșirea infracţiunii de
conducerea unui vehicul sub
influenţa băuturilor alcoolice sau a
altor substanţe, faptă prev. şi ped.

de art. 336 alin.1 din Codul penal.
De asemenea, în noaptea

de vineri spre sâmbătă, în jurul
orei 02.30, polițiștii rutieri
negreșteni au fost solicitați să
intervină la un accident rutier pro-
dus în comuna Oraşu Nou. Sosiți
la fața locului, polițiștii au stabilit
faptul că un tânăr de 19 ani, din
comuna Racșa, care se deplasa cu
un autoturism pe DN 19, într-o
curbă la dreapta a pierdut controlul
asupra volanului, a derapat și a in-
trat în şanţul din partea stângă a

părții carosabile. Conducătorul au-
toturismului a fost testat cu
aparatul alcooltest rezultând o
concentrație alcoolică de  0.67
mg/l alcool pur în aerul expirat;
totodată i-au fost recoltate  probe
biologice de sânge în vederea sta-
bilirii cu exactitate a alcoolemiei.
Polițiștii au întocmit dosar penal
pentru săvârșirea infracţiunii de
conducerea unui vehicul sub
influenţa băuturilor alcoolice sau a
altor substanţe, faptă prev. şi ped.
de art. 336 alin.1 din Codul penal.

A fost oprit la timp
de polițiști

Chiar dacă nu a produs
vreun accident, un alt șofer
beat a fost depistat în week-end
la volan. Astfel, la data de
22.04.2017, în jurul orei 03:40,
polițiștii Biroului Rutier Satu
Mare, cu ocazia activităților
specifice, au oprit pe strada Bo-
tizului din Satu Mare un auto-
turism condus de un
sătmărean de 21 de ani.

Conducătorul autoturismului a
fost testat cu aparatul al-
cooltest, rezultând o
concentrație alcoolică de  0.77
mg/l alcool pur în aerul expi-
rat. totodată i-au fost recoltate
probe biologice de sânge în
vederea stabilirii cu exactitate a
alcoolemiei. la extinderea
verificărilor,  polițiștii au con-
statat că cel în cauză avea drep-
tul de a conduce suspendat din
data de 20.04.2017. În cauză s-
a întocmit dosar penal.

Romfilatelia a introdus  în
circulație începând cu luna aprilie
2017 emisiunea de mărci poștale
intitulată CAStele, selectată pen-
tru acest an de către Posteurop, or-
ganism al uniunii Poștale universale,
agenție specializată a Organizației
Națiunilor unite. emisiunea este
completată de un produs filatelic spe-
cial cu medalie, produs ce înfățișează
două castele din România, în toată
splendoarea lor:
1. Castelul Huniazilor, ilustrat pe
timbrul cu valoarea nominală de 4,5
lei, este unul dintre cele mai impor-
tante monumente de arhitectură
gotică din România. Acesta
impresionează prin prezența sa
datorită stilurilor arhitecturale di-
verse, dar și legendele țesute în jurul
lui.
2. Castelul Károlyi, ilustrat pe tim-
brul cu valoarea nominală de 15 lei,
o minunată bijuterie arhitecturală,
este prima rezidență cunoscută a
familiei Károlyi, la Carei. Castelul
familiei Károlyi poartă semnele
funcționalității ca fortăreață, parte a
marelui sistem de fortificații, gândit
să oprească atacurile turcești. Pe trei
dintre fațadele castelului sunt combi-
nate elemente arhitecturale și de
decor, aparținând mai multor stiluri
- romantic, baroc - iar fațada estică

este dominată de stilul neogotic.
Ambele castele prezentate, atât de
încărcate de istorie și legende, martori
tăcuți ai atâtor lupte și intrigi, au fost
declarate muzee și deschise publicu-
lui larg pentru a fi descoperite în de-
taliu și pentru a fi așezate la loc de
cinste în tezaurul turismului româ-
nesc. emisiunea europa 2017,
Castele cuprinde două valori nomi-
nale, fiind completată de un produs
filatelic special cu medalie, produs ce
înfăţişează două castele românești,
construcții care sunt adevărate biju-
terii arhitectonice. Această emisiune
este disponibilă începând de mier-
curi, 12 aprilie 2017, în magazinele
Romfilatelia din Bucureşti, Bacău,
Braşov, Cluj-Napoca, iaşi şi
timişoara, precum şi în Magazinul
Online http://romfilatelia.ro/store/.

Dr. ViORel
SĂlĂgeAN – fost jurnalist,
scriitor şi politician român – a
fost comemorat în ziua de 21
aprilie la bustul său din localitatea
Beltiug. În ziua de 16 aprilie s-au
împlinit 75 de ani de la naşterea
sa şi 14 ani de la trecerea în lumea
celor drepţi, în ziua de 22 aprilie
2003. 

la bustul acestei
personalităţi marcante a culturii
sătmărene au depus jerbe, buchete
şi ramuri de flori, la fel ca în
fiecare an, fraţii dr.-lui ViORel
SĂlĂgeAN: Augustin Sălăgean
cu soţia Anna, teofil Sălăgean şi
nepotul  Claudiu teofil Sălăgean,
ec. ioan gurzău-Bartok – pri-
marul comunei Beltiug, Funken-
hauser Joysef edmond –
viceprimar, Maria Jurchiş – bib-
liotecara Bibliotecii Comunale
dr.ViORel SĂlĂgeAN şi elevi
ai Şcolii gimnaziale dr. ViORel
SĂlĂgeAN din Beltiug.

Despre personalitatea
dr.-lui ViORel SĂlĂgeAN au
vorbit: ec.ioan gurzău-Bartok –
primarul comunei Beltiug şi pr.
Nicolae Adrian ghilea – parohul
bisericii ortodoxe cu hramul „
Sfinţii Arhangheli Mihail şi
gavril „ din Beltiug, care a săvârşit
şi un tedeum în memoria lui.

in memoriam
Dr. ViORel

SĂlĂgeAN s-a născut în 16
aprilie 1942 în giungi, comuna
Beltiug,  a absolvit cursurile
Facultăţii de economie generală
din cadrul Academiei de Studii
economice din Bucureşti, iar în
anul 1985 şi-a susţinut teza de doc-
torat. A intrat în presă în 1965. A
publicat în ziarele: Scânteia, Româ-
nia liberă, Probleme economice,
tribuna economică, lumea,
luceafărul şi Contemporanul. În
1989 a fost membru fondator al
ziarului „Adevărul”,  în 1992 a fon-
dat „Adevărul economic”, iar în
1993 „Romanian Business Jour-
nal”. Pe lângă articole şi studii eco-
nomice, dr.ViORel SĂlĂgeAN

a publicat 11 cărţi. În 1975 a luat
premiul naţional pentru
publicistică, iar în 1983 a obţinut o
bursă pentru documentare în SuA.
În memoria dr.-lui ViORel
SĂlĂgeAN a fost amplasat şi un
bust  lângă Catedrala ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului”, iar
o stradă din municipiul Satu Mare
îi poartă numele. În calitate de
politician s-a implicat în: imple-
mentarea „ metodei de privatizare
MeBO” în România; demararea
lucrărilor de modernizare a „Băilor
Beltiug” ; modernizarea punctului
de trecere a frontierei Petea şi  a
iniţiat operaţiunile pentru ca aero-
portul din Satu Mare să devină
internaţional.

Dumitru Ţimerman

cristian stan

FuDulie. Tinerii au crezut că scapă chiar dacă au tras la măsea

Castelul Karolyi din Carei, promo-
vat în România pe timbre poştale

Beltiug

IN MEMORIAM Dr. VIOREL SĂLĂGEAN 



Politic  / Social Gazeta de Nord-Vest 7/ Marţi, 25 aprilie 2017

Creșterea salariului
minim pe economie,
creșterea salariilor

din administrație, în
educație și sănătate,
creșterea pensiei minime,
mai multe venituri la bugetul
de stat, reducerea TVA, mă-
suri pentru susținerea econo-
miei și sprijinirea firmelor,
mai multe locuri de muncă,
dar şi reduceri de taxe, impo-
zite şi accize – acestea sunt în
mare cele mai importante
măsuri luate de Guvernul
PSD în primele 100 de zile
de guvernare, cu impact asu-
pra buzunarului
cetățeanului.

Președintele PSD Satu
Mare, Aurelia Fedorca, a de-
clarat că până acum programul
de guvernare cu care PSD a
câștigat alegerile a fost respec-
tat. ”Până acum programul de
guvernare este respectat și am
arătat că ne ținem de promi-
siuni. Salariul minim a crescut
la 1.450 lei, salariile din
administrație au crescut cu
20%, în educație și sănătate cu
15%, salariile actorilor cu
50%. Totodată, pensia minimă
garantată a crescut la 520 lei, a
fost eliminată plata CASS
pentru toți pensionarii și im-
pozitul pentru pensiile mai
mici de 2.000 lei. În același
timp, au fost eliminate plafo-
nul la 5 salarii medii pentru
baza de calcul CASS și CAS,
impozitul pentru angajații se-
zonieri menținuți tot anul și
CASS pe venituri suplimen-
tare (dividende, investiții, do-
bânzi)”, a declarat președintele
PSD Satu Mare, Aurelia Fe-
dorca. 

Guvernul PSD a re-
dresat și situația critică în
privința încasărilor TVA,

luând în același timp măsuri de
stimulare a mediului de afaceri
precum reducerea TVA la
19%, impozit de 1% pentru
IMM-uri, lansarea în dezba-
tere a programului Start-Up
Nation și a Legii prevenției,
eliminarea taxei pe construcții
speciale, eliminarea formula-
rului 088. ”După un declin în
ianuarie de -24,8%, când s-a
încasat TVA aferentă lunii de-
cembrie 2016, în februarie s-a
trecut pe plus (+2,5% față de
feb. 2016), iar în martie am
avut un avans semnificativ de
+8,9% față de martie 2016.
Asta luând în calcul și faptul
că TVA a scăzut de la 1 ianua-
rie 2017 de la 20% la 19%”, a
precizat Fedorca. 

Pe de altă parte, veni-
turile totale au crescut în pri-
mul trimestru al acestui an cu
peste 7%, investițiile străine au
crescut cu 45% și, tot în acest
an, avem fonduri europene cu
899% mai multe. ”În ianuarie
2017, veniturile totale au fost
de - 5,7% față de anul trecut,
în februarie de +4,5%, iar în
martie de 22.1%. Astfel, pe
primul trimestru, media veni-
turilor totale este de plus
7,2%. În  primele două luni s-
a înregistrat un +5,4% la
producția industrială și +8,7%
la cifra de afaceri din industrie,
potrivit datelor INS. De ce e
foarte importantă această
creștere? E o creștere sănătoasă
a economiei, bazată pe
producție. Producția indus-
trială reprezintă 22% din PIB.
Dacă industria merge bine,
atunci și economia merge
bine. Această creștere implică
și o creștere a locurilor de
muncă, iar prin măsurile luate
s-au creat 62.000 de noi locuri
de muncă în primele luni ale
anului, România ajungând as-

tăzi la o rată a șomajului de
4,71%, cea mai mică rată de
după criză pentru perioada de
iarnă”, a mai arătat
președintele PSD Satu Mare. 

În ceea ce privește fon-
durile europene, pe trimestrul
întâi al anului 2017 România
a avut o absorbție de 2.977 mi-
lioane de lei, comparativ cu
298 milioane de lei, în aceeași
perioadă din 2016, ceea ce în-
seamnă o creștere cu 899%.  
Un alt aspect important este
că investițiile străine au crescut
în trimestrul I cu 45%. Acest
lucru arată că investitorii stră-
ini au încredere în programul
economic al PSD și vin să in-
vestească în România.

În domeniul agricul-
turii, promisiunile realizate
sunt: acordarea subvențiilor,
alocarea de fonduri pentru ca-
dastrarea gratuită, programul
anti-grindină, lansarea progra-
mului de reabilitare a infras-
tructurii de irigații. Lansarea
programului ”Tomate
românești„ și credite pentru
fermieri a fost devansat în tri-
mestrul II. 

Alte măsuri luate pen-
tru firme și populație: deduce-
rea abonamentelor medicale în
limita maximă de 400 de euro
pe an, eliminarea a 102 taxe,
eliminarea impozitului pe
transferul proprietăților cu va-
loare sub 450.000 lei, creșterea
veniturilor pentru asistenții
persoanelor cu handicap,
creșterea indemnizației mi-
nime pentru concediul de
creștere a copilului de la 1.062
lei la 1.232 lei, creșterea stimu-
lentului de inserție de la 531
lei/ lună la 650 lei/ lună, dar și
ieftinirea cu 35% a medica-
mentelor inovative fără patent
și actualizarea listei cu medica-
mente compensate.  

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,  ju-

deţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în cali-
tate de lichidator/administrator 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 Rebreanu, nr. 74, judeţul Satu Mare, înscris în CF 150072 Satu
Mare, nr. cadastral 1858/7,1879/2, 1880/2, ipotecat în favoarea
TONESCU FINANCE S.a R.L, la preţul de  320.000,00 lei plus TVA.  
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în fali-
ment, 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, note-
book, 1.382,57 lei, alarma , 1 buc, 1.639,27 lei, autoutilitara mercedes
(2004),   19.307,58 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  1.449,08 lei.
SC IMPATIENS    SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite : Dacia 1304 la prețul de 2.008,04 lei, mobilier 717,15 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite- stoc de marfă în  valoare de 1.904,45 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy,
en faillite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de 14.545,45 lei+ TVA
: curele transmisie Contitech, curele transmisie Renault, curele trans-
misie Scania, curele transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  fali-
ment, 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.
TEXMODLINE 2000 SRL, societate în insolvenţă, in insolvency,
en procedure collective bunuri mobile, mijloace fixe, mașini de
cusut, etc, cu o valoare de piaţă 9.223 lei fără TVA. Bunurile se vând
în bloc.

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. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en fail-
lite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXY-
CUT valoarea de piată 249.790 lei 
-Licitaţia va avea loc în ziua de 28.04.2017, ora 10:00   la sediul ales
al lichidator 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 nor-
mativ  notifică deschiderea procedurii  generale de insolvenţă  împotriva debito-
rului SC  COMTANANGELI SRL, societate în insolvenţă, in insolvency, en
procedure collective,prin încheierea   civilă  nr. 160 din data de  12.04.2017
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare  Secţia Comercială şi Contencios Ad-
ministrativ  în dosarul  nr. 1580/83/2017.

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 pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor
asupra averii debitorului este    29.05.2017.
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 debitorului. Termenul limită pentru verificarea
creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor este
14.06.2017.Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este
05.07.2017. 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 19.06.2017, 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 indemnizatiei .  

Bilanțul primelor 100 de zile
de guvernare PSD
8 Aurelia Fedorca: ”Programul de guvernare este respectat 
și am arătat că ne ținem de promisiuni”
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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 ””

Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere
spaţii la etajul clădi-

rii din str. DECE-
BAL, nr. 2,  Satu

Mare, pentru activi-
tate de birotică.

Informaţii la: 
0261-712670.
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PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 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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am fi crezut că miniva-
canţa de Paşte şi mai ales
zilele libere cauzate de

meciul nedisputat cu unirea
tărlungeni vor mai linişti at-
mosfera la olimpia Satu mare. 

Din păcate însă după
despărţirile de unii jucători ( Da-
minuţa, tudoran şi mai nou anca
trip şi Onicaş) iată că şi antreno-
rul Bogdan andone pare să se fi
săturat de atmosfera tensionată de
la club şi a decis să plece şi el.

Supărat probabil că tre-
buie să gestioneze o situaţie grea
în vestiar , cu jucători neplătiţi şi
cu condiţii precare de pregătire la
Satu Mare, andone şi-a luat rămas
bun de la jucători şi nu a mai urcat
în autocarul cu care echipa a făcut
ieri deplasarea la Şiria . iar pe
bancă, la meciul cu Uta va sta se-
cundul gabriel Vochin. 

Se pare că oficialii Olim-
piei încearcă să-l convingă pe Bog-
dan andone să rămână cel puţin
până la finalul campionatului la
echipă. Rămâne de văzut dacă vor
şi reuşi...

altfel, din lotul Olimpiei
nu fac parte excluşii anca trip şi
Onicaş dar a revenit Raul Krausz
după accidentare. 

Programul etapei 31:
marţi, 25 aprilie, ora 17:00
Uta Bătrâna Doamnă - Olimpia
Satu Mare - DigiSport 1, DolceS-
port
miercuri, 26 aprilie, ora 15:00
aSU politehnica timişoara - Ju-
ventus Bucureşti - DigiSport 1,
DolceSport
miercuri, 26 aprilie, ora 17:00
Metalul Reşiţa - FC academica
Clinceni
Dacia Unirea Brăila - CS Mioveni
Foresta Suceava - FC Braşov
Chindia târgovişte - Luceafărul
Oradea

joi, 27 aprilie, ora 17:30
CS Baloteşti - Sepsi OSK Sfântu
gheorghe - DigiSport 1, DolceS-
port

Unirea tărlungeni - Dunărea Că-
lăraşi 0-3. Nu se dispută.
CS afumaţi stă, deoarece aCS
Berceni s-a retras în tur.

CSM Râmnicu Vâlcea - Şoimii
pâncota nu se dispută, deoarece
ambele echipe au părăsit compe-
tiţia.

florin mureşan

Liga a 2-a : Uta aRaD- OLiMpia, azi ORa 17,00- DigiSpORt, DOLCe SpORt

Bogdan Andone a plecat de la Olimpia!
8 antrenorul nu a făcut deplasarea cu echipa la Şiria 

Unirea tăşnad a câştigat pe
terenul ultimei clasate, Viitorul Vetiş, şi a
rămas lider detaşat în elite.

În ciuda diferenţei de la final, 5-1,
, tăşnădenii au tremurat serios în prima
repriză la Vetiş scorul la pauză fiind egal, 1-
1. tripla golgheterului gabi Cadar a rezol-
vat însă meciul , panc cu alte două reuşite
completând lista marcatorilor.

Meci spectaculos la Micula unde
Luceafărul s-a impus nu fără emoţii 3-2 iar
echipa din Decebal a rămas pe locul doi…
talna pierde viteză şi pare că nu-şi mai
revine după înfrângerea de acum două
etape cu Unirea tăşnad. Oraşu Nou a
reuşit doar o remiză la Moftin şi a ieşit de-
finitiv din lupta pentru şefia clasamentului.

ClaSament 

1.Juventus Bucureşti 66
2.Sepsi Sf. gheorghe 54
3.Uta Bătrâna Doamnă 53
4.FC Braşov 52
5.CS Mioveni 51
6.Chindia târgovişte 47
7.Olimpia Satu Mare 44
8.Dacia Unirea Brăila 40
9.Dunărea Călăraşi 38
10.Foresta Suceava 37
11.CS afumaţi 35
12.Luceafărul Oradea 34
13.academica Clinceni 30
14.CS Baloteşti 27
15.aSU poli timişoara 27
16.Metalul Reşiţa 19
17.CSM Râmnicu Vâlcea 18
18.Unirea tărlungeni 3

Seria a
Someşul Odoreu - Venus Dumbrava 2-2
Dari Lipău -Voinţa Lazuri 6-0
CS Someşul Oar  -aS Livada 2-4
Unirea păuleşti - Viile Satu Mare 2-2
Dacia Medieşu aurit  - Speranța Halmeu 1-7

ClaSament  
1 Dari Lipău 14 11 1 2 39-12 34p

2 FC Certeze 12 9 1 2 37-14 28p
3 Dacia Medieşu aurit 14 9 0 5 38-25 27p
4 Speranța Halmeu 13 8 1 4 44-22 25p
5 aS Livada 14 8 0 6 28-18 24p
6 Someşul Odoreu 13 6 3 4 22-20 21p
7 CS Someşul Oar 14 5 3 6 23-22 18p
8 Viile Satu Mare 13 5 3 5 19-27 18p
9 Voinţa Lazuri 14 4 0 10 33-42 12p
10 Unirea păuleşti 13 3 3 7 17-31 12p
11 Venus Dumbrava 14 2 3 9 16-36 9p
12 Someşul Cărăşeu 10 0 0 10 7-54 0p

rezultate
Carei – Dorolţ ii 3-0 (neprez.)
Negreşti – apa 5-1
Doba – Beltiug 2-1
Moftinu Mic – Oraşu Nou 1-1
Vetiş – tăşnad 1-5
Micula – Decebal 2-3

ClaSament
1.Unirea 08 tăşnad 16 14 1 1 51-7 43p
2.Luceafărul Decebal 16 11 1 4 38-17 34p
3.CSM Victoria Carei 16 11 1 4 35-16 34p
4.energia Negreşti 16 10 3 3 38-22 33p
5.talna Oraşu Nou 16 10 2 4 44-26 32p
6.Ştiinţa Beltiug 16 8 3 5 39-15 27p
7.aCS Voinţa Doba 15 8 0 7 28-32 24p
8.turul Micula 15 4 2 9 22-37 14p
9.Crasna Moftinu Mic 15 4 1 10 25-32 13p
10.Recolta Dorolț ii 15 3 1 11 28-40 10p
11.Victoria apa 16 3 1 12 15-55 10p
12.Viitorul Vetiş 16 0 0 16 6-70 0p

Seria B 
Real andrid - Olimpia Domăneşti 5-1
Fortuna Căpleni  - Voinţa Babţa 2-7 
Schamagosch Ciumeşti  -Recolta Sanislău 1-2
Stăruinţa Berveni  - aS Căpleni 1-3
Vulturii Santău 2013  -Frohlich Foieni 2-0
Schwaben Kalmandi Cămin  - Unirea pişcolt 1-1

ClaSament  
1 Voinţa Babţa 14 11 1 2 46-18 34p
2 Schwaben Cămin 14 8 4 2 34-12 28p
3 aS Căpleni 14 9 1 4 39-21 28p
4 Fortuna Căpleni 13 7 1 5 23-29 22p
5 Schamagosch Ciumeşti 13 6 2 5 31-28 20p
6 Frohlich Foieni 14 5 3 6 20-20 18p
7 Stăruinţa Berveni 13 6 0 7 26-27 18p
8 Unirea pişcolt 13 4 3 6 27-33 15p
9 Vulturii Santău 2013 13 4 2 7 19-38 14p
10 Real andrid 14 4 1 9 29-35 13p
11 Olimpia Domăneşti 13 4 0 9 15-37 12p
12 Recolta Sanislău 14 3 2 9 21-32 11p

Liga a 4-a, etapa a 14-a  /  Victorii clare pentru Lipău şi Babţa

Liga a 4-a eLite, etapa a 16-a  /  Unirea defilează spre titlu!
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FC Barcelona a castigat el
Clasico in deplasare pe
terenul rivalei real

Madrid, cu 3-2, iar golul victo-
riei a fost marcat de lionel
Messi la ultima actiune a meci-
ului in al doilea minut supli-
mentar.

Real Madrid a deschis
scorul in minutul 28, dar Messi a
egalat dupa numai cinci minute.

Barcelona s-a instalat la
conducere in partea secunda prin
reusita spectaculoasa a lui Rakitic
cu un sut din afara careului.

Echilibrul numeric s-a
rupt dupa patru minute de la
golul formatiei blaugrana. Sergio
Ramos a primit cartonasul rosu
direct pentru un fault dur asupra
lui Messi la centrul terenului.

zinedine zidane a
mutat decisiv prin introducerea
lui James Rodriguez, iar acesta s-
a infiltrat in careul catalanilor fara
marcaj si a reluat decisiv o cen-
trare a lui Marcelo din stanga.

Pana la golul egalizator
marcat de James Barcelona a ratat
desprinderea la 3-1 prin Pique.
Sut din centrul careului respins in
extremis de portarul Navas.

In cele din urma, la ultima faza a
meciului, Messi a adus golul vic-
toriei cu un sut fabulos din mar-
ginea careului la o faza creata de
Sergi Roberto.

Aflat la meciul cu nu-
marul 150 pentru Barcelona,
Sergi Roberto a luat o faza pe
cont propriu plecand cu mingea
la picior din preajma propriului
careu, apoi a avansat pana in ju-

matatea adversa si a deschis
mingea in stanga.

De acolo Messi a fost
servit ideal de Jordi Alba si Messi
a marcat golul sau cu numarul
500 la Barcelona,

Ronaldo și-a ieșit
din minți

Cristiano Ronaldo și-a

pierdut cumpătul în finalul meci-
ului Real - Barcelona, 2-3, și a
avut o reacție nervoasă la adresa
colegilor săi.

“Faceți fault”, a țipat
Ronaldo către colegii săi, potrivit
Marca, fiind nemulțumit de pa-
sivitatea colegilor săi.

Starul portughez a fost
extrem de nervos pentru că
Marcelo și restul colegilor nu l-au
faultat pe Sergi Roberto, cel care
a avut o cursă impresionantă și a
creat golul victoriei, marcat de
Messi în minutul 90+2.

Florin Mureşan

REAL MADRID - BARCELONA 2-3

Messi, Messi, Messi, Messi….

Federatia Internationala
de Tenis a judecat pe repede in-
ainte cele intamplate la meciul
de Fed Cup dintre Romania si
Marea Britanie hotarand soarta
capitanului nejucator Ilie Nas-
tase.

Comisia Federatiei In-
ternationale de Tenis a decis sus-
pendarea temporara a lui
Nastase din toate competitiile
organizate de ITF.

Cu alte cuvinte, Nastase
nu mai are dreptul de a fi capitan
nejucator al echipei Romaniei la
Fed Cup si nu va mai avea nici
macar acces la competitiile orga-
nizate de acest organism al
tenisului mondial.

George Cosac, presed-
intele Federatiei Romane de
Tenis, a anuntat ca va inainta un
memoriu pentru ca “Ilie Nastase
nu este un criminal”.

Președintele Comitetului
Olimpic și Sportiv Român, Mihai
Covaliu, a declarat că a trăit la Cluj-
Napoca, la Campionatele Eu-
ropene de gimnastică artistică,
‘’momente de excepție’’.

‘’La Cluj am trăit mo-
mente de excepție, într-o atmosferă
greu de descris în cuvinte’’, a spus
președintele COSR, potrivit site-
ului forului olimpic național.

‘’Ne-a încântat evoluția
sigură de la bârnă reușită de
Cătălina Ponor, care i-a adus titlul
european. Ne-a bucurat medalia de
bronz obținută de Larisa Iordache,
grație căreia nu una, ci două
românce au ascultat imnul
României de pe podium. Am fost
impresionați că incredibilul Marian
Drăgulescu a cucerit medalia de
argint la sărituri, al doilea său trofeu

la întrecerile de la Cluj. Ei sunt
modele pentru toți tinerii din
România și au demonstrat că gim-
nastica românească are potențial
pentru a rămâne în elita mondială.
Felicitări acestor sportivi minunați
care au oferit tuturor iubitorilor de
sport din România atât clipe mag-
ice, cât și un exemplu a ceea ce
înseamnă valorile fundamentale ale
olimpismului românesc: tradiție,
pasiune, respect, excelență și mân-
drie națională. De asemenea,
felicitări întregului colectiv tehnic
și forului nostru de specialitate,
precum și autorităților locale și tu-
turor celor care s-au implicat în or-
ganizarea, la Cluj-Napoca, a unei
ediții memorabile a Campionatelor
Europene de gimnastică artistică’’, a
mai spus Covaliu.

La ediția din acest an a

Campionatelor Europene de
gimnastică artistică, reprezentanții
României au cucerit patru medalii,
două de aur, prin Marian
Drăgulescu (sol) și Cătălina Ponor
(bârnă), una de argint, prin Marian
Drăgulescu (sărituri), și una de
bronz, prin Larisa Iordache
(bârnă).  

MAzILIT

Ilie Năstase, suspendat din toate competiţiile ITF

EUROPENELE DE GIMNASTICă
Covaliu - La Cluj am trăit momente de excepție

SPORT AZI LA TV
17:00 FOTBAL, LIGA 2 •
DOLCE 1
UTA - Satu Mare
20:00 FOTBAL, CUPA
ROMÂNIEI • DIGI 1,
DOLCE 1, LOOK
Astra - ACS Poli
20:30 FOTBAL, LA LIGA •
DOLCE 4
Sporting Gijon - Espanyol
21:45 FOTBAL, CUPA
GERMANIEI • DOLCE 2
Monchengladbach - Eintracht
Frankfurt
22:00 FOTBAL, CUPA
FRANȚEI • DOLCE 3
Angers - Guingamp
22:30 FOTBAL, LA LIGA •
DOLCE 1
Atletico – Villarreal

Messi a ajuns la 500
de goluri marcate
pentru FC
Barcelona
Atacantul argentinian Lionel
Messi, autorul unei “duble” în
partida cu Real Madrid,
disputată duminică seara în cam-
pionatul de fotbal al Spaniei, a
atins bariera simbolică de 500 de
goluri marcate în toate
competițiile pentru FC
Barcelona. Messi (29 ani) a real-
izat această performanță la numai
câteva zile după ce marele său
rival, portughezul Cristiano
Ronaldo (Real Madrid), a de-
venit primul fotbalist care a reușit
să depășească bariera de 100 de
goluri înscrise în cea mai
importantă competiție
continentală intercluburi, Liga
Campionilor. Argentinianul a
marcat primul său gol în tricoul
“blaugrana” pe 1 mai 2005, în
meciul câștigat de FC Barcelona
în fața formației Albacete (2-0)
pe stadionul Camp Nou. În cei
12 ani care s-au scurs de atunci,
Messi a devenit un adevărat
fenomen al fotbalului mondial,
cucerind de cinci ori Balonul de
Aur, trofeul atribuit anual celui
mai bun jucător al lumii. El a
reușit să înscrie cele 500 de goluri
în 577 de meciuri disputate pen-
tru gruparea catalană, la care s-a
format ca jucător și cu care
negociază în prezent prelungirea
contractului, scadent în 2018. 

ANUNŢ
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE
ORGANIZEAZĂ a- I- a ETAPĂ DE ADMITERE

PENTRU CLASA a V a
PROFIL SPORTIV 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR SE FACE LA SECRETARIA-
TUL LICEULUI, STR. I. SLAVICI NR.43 ZILNIC ÎNTRE

ORELE 8 -15
INFORMAŢII SPECIALE  TEL 0261717464

Începînd cu  data de 02.05-26.05.2017

SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI SPORTIVE
ÎN DATA DE 30.05. 2017 orele  10,00

LA SEDIUL LICEULUI 

ACTE NECESARE:
Dosar plic
Cerere tip, de la liceu
Xerox după certificatul de naştere
Adeverinţă de promovare a clasei a IV a
Adeverinţă cu vaccinările
Adeverinţă de la medical de familie ,,Apt pentru practicarea sportului”



ANUNŢURI DE MEDIU

l SC Unideb Construct SRL
anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a
acordului de mediu pentru
proiectul Magazin Penny Market
cu Carmangerie,Accese
Auto,Pietonale,Trotuare,Sistem-
atizare Verticală,Reclame pe Fa-
ţadă şi în Parcare,Pilon
Publicitar,Împrejmuire,Organi-
zare de Şantier propus a fi am-
plasat în Satu Mare,str.Cloşca
nr.47. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consul-
tate la sediul Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Satu
Mare,str.Mircea cel Batran
nr.8/B şi la sediul
Oradea,str.Sf.Apostol Andrei
nr.36 Bl.PC22 ap 9,jud.Bihor în
zilele de luni-joi între orele 8-
16.30 şi vineri între orele 8-
14.Observaţiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agenţiei
pentru Protecţia Mediului Satu
Mare
l SC Automotive Refinish
Distribution SRL in calitate de
titular anunta publicul interesat
asupra declansarii etapei de in-
cadrare, conform HG
1076/2004, in vederea obtinerii
avizului de mediu pentru : Plan
Urbanistic Zonal Zona de insti-
tutii si servicii in localitatea Vetis,
nr.50, pe parcela cu
nr.cad.100923. Prima versiune a
planului poate fi consultata la
sediul titularului din Satu Mare,
str.Vasile Lupu, bl.UE8, ap.3 in
zilele de luni-vineri intre orele 8-
16 si la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului din Satu
Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B in zilele de luni-vineri
intre orele 8-16, din data de
25.04.2017. Publicul interesat
poate transmite, in scris, comen-
tarii si sugestii, pana la data de
15.05.2017, la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului din
Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, cod 440012, fax 0261-
733.500, e-mail
office@apmsm.anpm.ro
l Agentia pentru Protectia
Mediului Satu Mare anunta pub-
licul interesat ca PUD-Constru-
ire clinica oftalmologica cu
locuinte de serviciu P+2, mu-
nicipiul Satu Mare, str.Aurel
Vlaicu, nr.34, jud.Satu Mare, tit-
ular Ster Sever Septimiu, nu
necesita evaluare de mediu, ur-
mand a fi supus procedurii de
adoptare fara aviz de mediu. Ob-
servatiile si comentariile publicu-
lui interesat privind decizia
etapei de incadrare se trimit in
scris la Agentia pentru Protectia
Mediului Satu Mare, str.Mircea
cel Batran, nr, 8/B, cod postal
440012, fax 0261-733.500, e-
mail office@apmsm.anpm.ro in
zilele de luni-joi intre orele 8-
16.30 si vineri intre orele 8-14 in

termen de 10 zile calendaristice
de la aparitia anuntului. Decizi
motivata poate fi consultata la ur-
matoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro.
l Comuna Acas cu sediul in
Localitatea Acas, str.Principala,
nr.129 in calitate de titular
anunta publicul interesat asupra
declansarii etapei de incadrare,
conform HG 1076/2004, in ved-
erea obtinerii avizului de mediu
pentru PUZ-Extindere LEA 0.4
KV (0.172 km) comuna Acas, sat
Acas, jud.Satu Mare. Prima versi-
une a planului poate fi consultata
la sediul titularului localitatea
Acas, str.Principala, nr.129, in
zilele de luni-vineri intre orele 8-
15 si la sediul Agentie pentru
Protectia Mediului din Satu
Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, luni-joi intre orele 8-
16.30, vineri intre orele 8-14, din
data de 05.04.2017. Publicul in-
teresat poate transmite in scris
comentarii si sugestii pana la data
de 09.05.2017, la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului din
Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, cod 440012, fax 0261-
733500, e-mail
office@apmsm.anpm.ro

OFERTE DE SERVICIU 

l Angajez sofer profesionist
8x4 intern si tractorist
0729.948.343
l Angajam sofer cu experienta,
transport international marfuri,
cat. B, Carei. 0745506310

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. Te-
lefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ief-
tin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, urmă-
toarele: balastru, pietriş, moloz,
pământ pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobi-
lier, orice, la cererea clientului.
Seriozitate şi punctualitate ma-
ximă. 0749-656172, 0734-
625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale porum-
bei albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la familie
mai in varsta. Tel. 0745416027,
0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti,
botezuri, majorate la pret corect.
Bonusuri masina de facut bule de
sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415   
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Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

Cautam femeie de ser-
vici serioasa pentru un
restaurant. 
Informatii la numerele
0754615756 sau
0746357532

SC Mc Daniels,
angajează şofer

cat D
pentru ruta Satu
Mare –Tăşnad.

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

0752.009.584  

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,
femeie de serviciu, Responsabil de mediu.

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

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

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

Angajăm vânzătoare magazin alimentar. 
Telefon 0756-054139.

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

SC ATLANTIC IMPEX
SRL angajeaza pentru Satu
Mare sef pentru depozit, sofer
categoria C si stivuitorist.
0756054102. 

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona 

din lanţul 
de magazine

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

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

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

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

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

Nr. 537 / 21.04.2017

INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul în Satu Mare, str.Maramureș nr.15,
înregistrat la UNPIR sub nr. RFO II – 3778, CIF 31609950, (fost C.I.I. LUCIAN
DIMULESCU) în calitate de lichidator judiciar, anunță scoaterea la licitație a
următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos. Licitațiile se vor ține la biroul INSOL-
VADMIN 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 – 146,44 lei / buc
Tabureti – 10 buc – 12,20 lei / buc
Scaune – 4 buc – 20,34 lei / buc
Mobilier bar – 487,86 lei
Masute cafea – 10 buc –16,27 lei / buc
Aparat aer condiționat – 232,44 lei
Aparat purificat aer – 464,90 lei
Boxe – 2 buc – 209,20 lei
Amplificator – 146,44 lei
Casa de marcat – 83,66 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora 8:30.
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 –

2531,23 lei
b) Compactor Bitelli – defect – 3184,02 lei
c) Mobilier – 62,85 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 preve-
derile 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.

Societatea profesională de insolvenţă Redresare
Lichidare SPRL vinde la licitaţie publică

următoarele bunuri:
Islanda Dedalus SRL – Casa S+P+E (368,7 mp Scd si 246,14 mp Su) si
teren aferent (726 mp) situate in Satu Mare, str. 9 Mai 1877, nr. 12A, jud.
Satu Mare la pretul de 549.170 lei. Casa este structurata astfel: subsol: ma-
gazii - depozit, wc; parter: living, bucatarie, camara, baie, hol, semilogie;
etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida iar incalzirea se reali-
zeaza cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Horea, nr. 8, sc.
A, ap. 7, jud. Satu Mare la data de 21.04.2017, ora 13:30. In situatia in care
aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 21.04.2017, licitatia va conti-
nua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de 28.04.2017, 05.05.2017,
12.05.2017, la acelasi pret.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor achita un avans de 10% din va-
loarea de strigare. Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771, 0740.520.983
sau 0361.428.128.
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l Reparaţii calculatoare, lap-
topuri, instalare Windows XP,
7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe office
etc. La nevoie-deplasare la domi-
ciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS,
telefoane, tablete cu hărţile 2014,
full Europa, compatibil cu toate
aparatele cu harta pentru maşină
mică, camion. Telefon 0740-
774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi,
botezuri la preţ corect. Bonus:
maşină de făcut bule de săpun,
fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică. Te-
lefon 0735-218476.
l 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. Tele-
fon 0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet laminat
cu maşină aspirator. Telefon
0744-935068.
l Execut lucrări de reparaţii
electrice şi electrocasnice. Tele-
fon 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.
Telefon 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 ne-
gociabil, merită văzut. Tel:
0748.380250
l Vand apartament 3 camere,
et.4, micro 15, renovat recent,
27.000 euro. Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere
in micro 17 etaj 4 Tel
:0744.646.152  

APARTAMENTE 4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE

l Casa cu două apartamente
de vânzare în centru.Tel
0755.431.345 
l Vând casă+teren,str.Spicului
preţ 90.000 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.

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

Vând casă în Satu Mare (în
construcţie) cu etaj, 4 camere,
bucătărie şi living, 2 băi, garaj,
5 ari teren. Preţ 75.000 Euro.

Tel. 0721.82.79.82

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 dea-
supra 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 afer-
ent 1.348 mp la pretul de 130.000 euro. Licitatia va avea loc in
Satu Mare, str. C-tin Brancoveanu nr.3/a, in data de 07.04.2017
la ora 10:00.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clădiri de de-
pozitare si producţie, cu terenul aferent, situată în localitatea
Moftinu Mic, strada Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la
171.632 lei.
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate in locali-
tatea Botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare, 146.000 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL, str.
B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 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. Pocăi-
ţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la suma
de 27.227 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mpSatu 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 Par-
adis, 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 157.950 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 trico-
tajelor.

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 ELECTRIC1,000.00 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 B&G ITALCONS-
TRUZIONI SRL 10:30, SC MANITA GUINEEA SRL
11:00, SC MIDICONS SRL 11:30, SC MDS VLAMPA
CONSTRUCT SRL 12:00 ,, SC PANATEK SRL ora
13:00, SC DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC ELEGANCE
COM SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO VEST DISTRI-
BUTIE SRL 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bu-
nurile 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
Contencios Administrativ, în dosarul nr. 17/83/2010, scoate
la vanzare activele falitei, ce consta in mijloace de transport, la
pretul de 110000 lei.

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

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

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

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

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



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 Ghenci, str. Prin-
cipala. 0746343641
l Inchiriez spatiu comercial,
30 mp.zona centrala in Negresti
Oas. Tel.0744.868.621

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 Vind camioneta Iveco 3500
kg, 7 locuri,  neinmatriculat, roti
duble si rezervoare din tabla pen-
tru combustibil 1.000
litri.0744897711 
l Vand piese pentru Dacia,
dezmembrez Dacia, electromo-
tor, alternator, capota, bara, etc.
Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand Istoria Romanilor 4
vol., Ed. Academia Romana
2001. 0726622189.
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, gospoda-
rie proprie, Urziceni 352.
0720439756

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vand mazarica, samanta de
lucerna, trifoi si ghizdei.
Tel.0752.941.997, 0757.757.606
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
l Colectionar cumpar marci
germane (DM). 0754456858
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Insolvenţa SM SPRL
vinde, prin licitaţie publica: case; apartamente; 

terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193,

0745.245.844 sau www.insolventasm.ro
Case:
Casă S+P+M, cu suprafața construită de 170,36
mp și suprafața utilă de 136,28 mp + teren intravilan
în suprafață de 238 mp, situate în loc. Satu Mare, str.
Clujului, nr. 35, jud. Satu Mare – 65.000 euro
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 20.400 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 –
8.614 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 de-
pozit, 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 intrav-
ilan 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 de-
pozit cereale, fose septice, pături uscare betonare,
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 – 266.147,10 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren 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, atel-
ier/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 ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
54.640 euro 

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
21.140 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, situat
in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Maramures –
negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr. 289
– 41.930 euro
Imobil commercial si socio administrativ, P+M,
150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 9.377
euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, situat in
comuna Moftin, loc. Sanmiclaus, F.N., jud. Satu
Mare – 8.983 euro

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

Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900 kg,
putere motor 338kw, an fabricatie 1998, motorina,

rulaj estimate 1.200.000 km – 7.400 euro + TVA

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

Autoturism Dacia Logan, CJ-98-USI, caroseria
Break, 4+1 uși, an fabricație 2007, nr. de identificare
UU1KSDEKJ38814776, 5 locuri, cilindree 1461
cmc, putere max. 50 kw, motorină, tracțiune față,
culoare alba, având o stare nesatisfăcătoare ( prezintă
urme de zgârieturi și rugină, tapițerie scaun șofer
ruptă, bord dezmembrat, stop spate stânga spart,
personalizată autocolant/vopsea. – 4.734,90 lei +
TVA
Autoturism Renault Twingo, CJ-04-USI, carose-
ria berlină cu hayon, 2 + 1 uși, an fabricație 1998,
nr. identificare VF1C0660518461551, 4 locuri,
cilindree 1149 cmc, putere max. 43 kw, benzină,
tracțiune față, culoare albastru, având o stare
nesatisfăcătoare ( prezintă urme de zgârieturi ,rugină
și lovituri, tapițerie scaun șofer ruptă, bord dezmem-
brat, stop spate stânga spart, personalizată auto-
colant/vopsea. – 1.197 lei + TVA.
Remorcă Q2 Humbaur, caroseria suprastrucutră
deschisă, an fabricație 2009, nr. de identificare
WHDC1312B90496722, masă totală autorizată
1.300 kg, fără tracțiune, culoare gri, 1 axă, stare
bună. – 3.433 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 – 6.183 euro + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii,
auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje tamplarie PVC )- pro-
prietatea 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 ) proprietatea
Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc ) pro-
prietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Se-
bastian 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 plat-
forma, flamfotometru ) proprietatea Explamed
SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar
) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte
de inventar ) proprietatea Ariana Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime pro-
ducerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea
Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente )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 ) pro-
prietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor, cen-
trala 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 pen-
tru usi de gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea 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

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

Vând rafturi de biblioteca din
pal nelaminat - 700 lei, nego-
ciabil + rafturi de magazin. Su-
fragerie de camera - 1200
negociabil, dulapior mic pe ro-
tile, 250 de lei. 0742 987 140.

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

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

VAND LOC DE CASA IN
SATU MARE, IN CAR-
TIER IRIS, 9 ARI, INTRA-
VILAN, OFERTA
AVANTAJOASA. TELE-
FON 0744.432.370
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07:00 – Film documentar: „Ver-
dictul Stiintei”, ep. 5
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului (relu-
are)
09:00 – Program pentru copii:
„Aripi de înger”, ep. 13
09:30 – Film documentar: „O
ştiinţă fascinantă”, ep. 12
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Viaţa la ţară (reluare)
12:00 – Film documentar:
„Sfantul Pavel in grecia”
13:00 – Box Office
13:30 – Muzică de petrecere
14:00 – Săptămâna Soprtivă (re-
luare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Muzică de petrecere (re-

luare)
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:
„Sfantul Pavel in grecia”
01:00 – Oameni ai credintei 1,2
(reluare)
02:00 – Pesa – Cina de taina
evreiasca 3,4  (reluare)
03:00 – Muzică şi voie bună (re-
luare)
05:00 – Viaţa la ţară (reluare)
06:00 – Avocat TV  (reluare)
07:00 – Ştiri NV TV

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00  Matinal -
Partea I 8:00  Matinal
- Partea a II-a 9:00
Matinal - Partea a III-
a 09:45 Teleshopping

10:00 Perfect imperfect - Partea I
11:00 Perfect imperfect - Partea a
II-a 11:45 Teleshopping 12:00 Tri-
buna partidelor parlamentare
12:30 Teleshopping 13:00  Aici,
acum 14:00 Telejurnal 14:55
Vorbeşte corect! 15:00 Maghiara
de pe unu - Partea I 16:00  Ştiri
16:05 Maghiara de pe unu - Partea
I-a 17:00 Telejurnal  17:30 Europa
mea  18:30 Pulsul zilei - Partea I
19:35  Pulsul zilei - 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 12
Anchetele comisarului Antonescu
23:00 Ora de ştiri 23:55  a bani
mărunţi 00:00  România 9 (R) -
artea I  00:45 România 9 (R) -
Partea a II-a 01:30  Eu, consuma-
torul (R) 

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 În timp   22:45 15
Afaceri necurate  00:30 Ştirile Pro
Tv 01:00 15 Lista neagră 02:00 15
Supernatural: Aventuri în lumea
întunericului 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 2K1 cu Mirela Vaida
(R) 03:00 Acces direct (R) 06:00
Observator

07:15 Focus 18 (R)
08:45 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 Teleshopping 14:00
Focus 14:30 Teleshopping 14:45
Mama mea gătește mai bine (R)

16:00 AP Toate pânzele sus! -
Partea a II-a 18:00 Focus 19:30
Mama mea gătește mai bine 20:30
12 Punct ochit,  punct...iubit!
22:30 AP Trăsniți din NATO
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin 

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 23:00 12
WOWBiz 00:30 Știrile Kanal  (R)
01:45 AP Dragoste infinită (R)
03:45 AP Vacanţa Mare: Leana s-
a întors! (R) 04:15 AP Te vreau
lângă mine (R) 06:00 Teleshop-
ping (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)

07:40  Lumi sepa-
rate   09:30 12
Iron Man - Omul
de oțel 3  11:40

De ce nu mi-am mâncat tatăl
13:20 12 Academia D.E.B.S.
14:50 12 Rico și Oskar   16:25
Echipa nebună de fotbal - Legenda
trăiește!   18:05 Vânătorii de fan-
tome 20:00 18 Umbre 20:45 15
Victor Frankenstein   22:35 18
După 28 de  săptămâni   00:15 18
Frăția   02:00 12 Indestructibilul
03:45 18 O luptă personală 4:
Țintă în mișcare   05:15 12 Linie
de urgență pentru veterani  06:00
12 Academia D.E.B.S.

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 Familia Bundy 20:00 AP
Da-i bataie! Local Kombat, ep. 2
(EXPLOZIV) 21:00 Ora exacta
in sport 22:00 12 Jane și Maura:
Detectivi în Boston 23:00 AP
FIGHT NIGHT, “Bataie ca-n Las
Vegas!” (EXPLOZIV) 23:45
Rezumate UEFA Champions
League (PREMIERA) 00:30 Da-i
bataie! Local Kombat, ep. 5 (EX-
PLOZIV) 00:45 Stiri Sport.ro
01:00 Ora exacta in sport (R)
03:00 AP La bloc 05:00 Ora ex-
acta in sport (R) 06:00 Ora exacta
in sport (R)

07:30 Snooker:
Campionatul Mon-
dial, la Sheffield, în
Regatul Unit 09:30
Fotbal: Fotbal FIFA

10:00 Fotbal: Liga Americană de
fotbal MLS, la , 10:30 Sporturi de
iarnă: În urmărirea istoriei 10:35
Atletism: Ştafetele Mondiale
IAAF, la Nassau, în Bahamas
11:30 Omnisport: Watts 12:00
Snooker: Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit 15:00
Snooker: Campionatul Mondial,
la Sheffield,  in Regatul Unit 16:30
Snooker: Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit 19:30
Snooker: Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit 20:55
ştiri: Ştirile Eurosport 21:00 Fot-
bal: Premier League, în 21:30 Fot-
bal: Premier League, în 23:45
Snooker: Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit 00:00
Snooker: Campionatul Mondial,
la Sheffield, în Regatul Unit 

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) 03:30
Subiectiv (R) 04:00 În gura presei
(R) 04:48 Teleshopping 

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
07:40 Comoara din
container - Marea
Britanie – Royston

08:10 Războiul depozitelor -
Canada - Prea  zgomotos și inco-
mod de aproape 08:35 Comoara
din garaj - Lumea jucăriilor 09:00
Cum se fabrică   diverse lucruri?
09:30  Cum se fabrică ? - Canoe
din aluminiu, boluri de lemn,
camionete cu acces  pentru scaune
pe rotile 10:00 Supravieţuire în doi
- Haos mayaș 11:00 Maşini pe alese
- Jaguar Mark 2 12:00 Meserii
mortale - Salt înainte  13:00
Supravieţuire în doi - În burta
bestiei 14:00  Ed Stafford:  mis-
terele lumii - Papua de Vest 15:00
Vânătorii de venin - Câmpul minat
16:00 Comoara din container
Marea Britanie – Royston 16:30
Războiul depozitelor - Canada -
Prea zgomotos și incomod de
aproape 17:00  Comoara din garaj
- Lumea jucăriilor 17:30 Fail Army
18:00 Maşini pe alese - Willys Jeep
– SUA 19:00 Cum se fabrică di-
verse lucruri? - Minereu de fier,
rezervoare de apă cu valuri, cande-
labre 19:30  Cum se fabrică ? -
Canoe din aluminiu, boluri de
lemn, camionete cu acces pentru
scaune pe  rotile  20:00 Un bărbat
şi o femeie în sălbăticie – Tasmania
21:00  Roata supravieţuirii 22:00
Salvatorii   pe pe Everest 23:00
Nerecomandat celor slabi de inimă
- Marii maeștri 00:00  Alaska: Ul-
tima frontieră     intoarcerea fiicei
risipitoare  01:00  Supravieţuire în
doi 01:50  Un bărbat şi o femeie în
sălbăticie -   Tasmania 02:40 Roata
supravieţuirii 03:30  Salvatorii de
pe Everest 04:20  Maşini pe alese -
Rover P5 B  05:10 Cum se fabrică
? - Cartuşe cu CO2/Covrigei/Mo-
tostivuitoare/Patinoare  05:35
Cum se fabrică ?      tortillas din po-
rumb/Arbori cotiţi/Avioane
mici/Roţi de bicicletă 06:00
Supravieţuire în doi - Mâncând
pământul 06:50 Maşini pe alese -
Fiat Panda 4x4

BERBEC (21.03 - 20.04)
Nu vă lăsaţi copleşit de

un insucces în afaceri, chiar dacă
paguba nu este deloc neglijabilă. 
TAUR (21.04 - 21.05)

S-ar putea ca partenerul
de viaţă să vă înţeleagă greşit do-
rinţa de libertate. Aveţi grijă ce şi
cum spuneţi!  
GEMENI (22.05 - 21.06)

Nu reuşiţi să vă respec-
taţi programul din cauza unor
evenimente neprevăzute. Nu este
momentul să vă ocupaţi de afa-
ceri, pentru că riscaţi să suferiţi
un eşec usturător. 
RAC (22.06 - 22.07)

S-ar putea să aflaţi că o
persoană apropiată este grav
bolnavă sau chiar mai rău. Vi se
cere ajutorul şi sînteţi nevoit să
faceţi mai multe drumuri,
împreună cu prietenii. 
LEU (23.07 - 22.08)

Relaţiile cu prietenii nu
merg prea bine. Aveţi tendinţa de
a fi autoritar şi vreţi să vă impu-
neţi punctul de vedere chiar şi în
familie, spre dezamăgirea parte-
nerului de viaţă. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

S-ar putea să întâmpi-
naţi dificultăţi la serviciu, din
cauza ideilor dumneavoastră
nonconformiste. Vă sfătuim să
nu vă enervaţi şi să vă împăcaţi cu
ideea că alţii preferă cărările bă-
tătorite. 
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Vă recomandăm să
amânaţi întâlnirile de afaceri,
pentru că nu sunteţi în cea mai
bună formă la capitolul comuni-
care. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Relaţiile cu prietenii
sunt foarte bune, însă partenerul
de viaţă s-ar putea să nu vă apre-
cieze deloc exagerările. 
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Aveţi de rezolvat o mul-
ţime de problemele dificile. Dacă
nu reuşiţi să vă controlaţi nervo-
zitatea, există riscul să faceţi ges-
turi pe care le veţi regreta. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Este posibil să se accen-
tueze dificultăţile financiare şi
problemele sentimentale. Vă sfă-
tuim să nu îi reproşaţi parteneru-
lui de viaţă că a făcut cheltuieli
inutile. 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Vă recomandăm să nu
încheiaţi contracte. Riscaţi să
faceţi greşeli care vă pot pune în
conflict cu autorităţile. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Intraţi în posesia unei
mari sume de bani, din cauza că-
reia este posibil să vă certaţi cu
partenerul de viaţă. Ar fi bine să
ţineţi cont de nevoile întregii fa-
milii.

HOROSCOP

Ora 22.45 -  Afaceri necurate
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Fosta administrație a
municipiului Satu Mare a fi-
nalizat, până înainte de ale-
geri, câteva baze sportive pe
raza orașului. Practic, sunt
niște terenuri de minifotbal
cu teren sintetic, împrejmuite
din lateral și de sus cu gard.
Sunt niște terenuri făinuțe,
am putea spune, pentru că și
așa nu prea avem unde face
sport. Din păcate, însă, sunt
lăsate în paragină și distruse
dacă nu sunt întreținute.
Dăm aici doar două exemple:

terenul de pe aleea Milcov și
cel de pe strada Belșugului
din Micro 17. Este păcat că
sunt lăsate de izbeliște și se
distrug în fiecare zi. ar tre-
bui să se înțeleagă că acele te-
renuri nu sunt ale lui cutare
sau cutare, ci sunt ale noas-
tre, ale sătmărenilor, făcute
din banii noștri, pentru noi.
Încă se mai poate face ceva
pentru ca aceste baze sportive
să fie salvate. Dar dacă nu se
intervine rapid, acestea vor fi
distruse. 

VREMEA AZI 

8

8

curs valutar

8 10%  șanse de precipitaţii

Maxima: 19°c         Minima: 8°c
Vânt SSE între 15 și 30 km/h 3

3

3

EUrO               4.5340

UsD                   4.1702

100 Forinţi       1.4552

Un tigan intra intr-o carciuma si
se asaza la bar.
Se uita la barman, barmanul la el.
– Un rom, zice tiganul.
– te-am vazut, du-te dr@cu!

:))
– Ospătar, mai aveţi din vinul de
săptămâna trecută?
– Bineînţeles, răspunde cel între-
bat.

– atunci adu-mi o halbă cu bere.
:))

O matusica ratacita prin oras il
intreaba pe un tip un pic
cherchelit:
– ce trebuie sa iau ca sa ajung la
cimitir?
– Otrava, matusa.

Rubrica lu’ Ioniţă :))

O tânără s-a sinucis înfigându-și
un ciob de sticlă în piept
8 intervenția celor de la ambulanță a fost în zadar

Otânără din județul Satu
Mare a avut parte de o
moarte cumplită după

ce aceasta și-a înfipt în piept un
ciob mare de sticlă. Echipajul
ambulanței care a fost solicitată
să intervină nu a mai putut face
nimic să o salveze pe femeie.

tragicul eveniment s-a
produs duminică seara, în jurul
orei 23.30. Este ora la care Servi-
ciul de ambulanță Județean
(SaJ) Satu Mare a fost solicitat să
intervină în Homorodu de Jos la
o femeie, în vârstă de 28 de ani,
care și-a înfipt un ciob mare de sti-
clă în piept, în zona inimii. Echi-
pajul cu medic care se deplasa la
solicitare a fost anunțat pe traseu,
prin stația de emisie recepție, că
pacienta nu mai respira.

La sosirea echipajului,
victima era deja în stop cardio-res-
pirator și, în pofida eforturilor
echipajului de a o resuscita,
aceasta nu a răspuns la manevrele

de resuscitare.
cazul a fost predat

Poliției care a demarat o anchetă
pentru a stabili cauzele care ar fi
putut determina gestul tinerei. 

cristian stan Lăsate în paragină

Un copil a fost rănit și
transportat de urgenţă la Spita-
lul Judeţean Satu Mare după ce
două camioane de mare tonaj s-
au ciocnit ieri pe Lucian Blaga.
Din primele informaţii reiese că
un camion nu a păstrat distanţa
faţă de camionul din faţa sa, iar
când acesta a frânat, efectiv l-a
lovit din spate.

impactul a fost extrem
de puternic, partea din faţă a ca-
binei fiind distrusă. Un copil de
14 ani care se afla în camion a
fost rănit, fiind transportat la
spital. Poliţiștii au efectuat cer-

cetări la faţa locului. timp de
mai bine de o oră pe Lucian
Blaga s-a format o coadă de

circa doi km, deoarece s-a circu-
lat pe un singur fir în zona acci-
dentului. 

O nouă ediție a ”Fas-
hion’s Night Out” va avea loc în
seara zilei de 12 mai (ora 19.00) la
restaurantul „Karisma” din Satu
Mare. Organizatorii îi invită pe
sătmăreni să descopere cele mai
noi colecții în materie de modă
pentru sezonul primăvară-vară.
cei pasionaţi de „fashion” se vor
putea delecta cu cele mai în vogă
ținute ale sezonului, realizate de:
atelier by Monica Strango, cM –

creation de mode, Diana Breban
(Baia Mare), Karra Launi, L’atelier
ioana calin, Magia de la creacion
– raluca Mureșan, Mihaela cîr-
lugea (cluj-Napoca), Nistor raul,
Nozsolt, Spencer by ciprian cră-
ciun.

În cadrul evenimentului
cei prezenți vor putea savura și
prăjituri delicioase (Fantezia
Decor), înghețate cu arome sofis-
ticate (Bianco Milano) și o gamă

largă de clătite gustoase (clătităria
clatos).

De coafura manechine-
lor se vor ocupa adriana Popescu,
cătălin’s Barbershop, Salon Ex-
pressive. Machiajul manechinelor
va fi realizat de Bianca Maxim
(Salon Secrets of Beauty), Bianca
timiș, Bianca Verciuc. Prezenta-
torii evenimentului vor fi alexan-
dra catargiu și raul Șipoș.
intrarea va fi liberă.

Un copil rănit după ce două camioane 
s-au ciocnit

“Fashion’s Night Out” 2017, ediția 
primăvară-vară

tragic. Gestul tinerei este greu de explicat, dar polițiștii
fac cercetări
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