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Noaptea muzeelor şi în
capitala Ţării Oaşului
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Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, sub îndrumarea Preasfinţitului
Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi
Sătmarului, cu purtarea de grijă a Preacucernicului Părinte Ioan Socolan, Protopopul
Sătmarului, cu directa implicare a Preacucernicului Preot Cristian Boloş, vor fi aduse, cu
evlavie, în Satu Mare, în perioada 20-23 mai
2017, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh
Nicolae şi racla cu moaştele Sfântului
Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.
Raclele cu Sfintele Moaşte vor fi însoţite de
către părintele Emil Nedelea Cărămizaru,
parohul bisericii Sfântul Gheorghe-Nou din
Bucureşti. Aducerea moaştelor Sfinţilor
Nicolae şi Constantin Brâncoveanu în
judeţul Satu Mare va reprezenta un moment
istoric, prilejuitor de aleasă bucurie, fiind
prima lor venire în ţinuturile noastre.
Evenimentul se va desfăşura
după următorul program:
20 mai, orele 18.00: sosirea Sfintelor Moaşte
în municipiul Satu Mare şi aşezarea lor în biserica ortodoxă cu hramul “Sfinţii Împărăţi
Constantin şi Elena”; se va săvârşi slujba

Privegherii după toată rânduiala, cu
închinarea la Sfintele Moaşte;
21 mai, ora 9.30: primirea Preasfinţitului
Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi
Sătmarului, urmând Sfânta Liturghie
Arhierească în prezenţa Sfinţilor Nicolae şi
Constantin Brâncoveanu; închinare la Sfintele Moaşte;
21 mai, orele 17.00: aducerea şi aşezarea Sfintelor Moaşte în Catedrala ortodoxă
“Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare; săvârşirea Vecerniei; închinare
la Sfintele Moaşte;
22 mai, orele 17.00: aducerea şi aşezarea Sfintelor Moaşte în biserica ortodoxă cu hramul
“Sfântul Nicolae” din municipiul Satu Mare,
biserică situată în incinta Liceului Teologic
Ortodox “Nicolae Steinhardt”; săvârşirea Vecerniei; închinare la Sfintele Moaşte;
23 mai: plecarea spre Bucureşti.
Cu dragoste, îi invităm pe toţi
sătmărenii să participe, cu toată fiinţa lor, la
desfăşurarea evenimentului, pentru ca
prezenţa Sfintelor Moaşte în oraşul nostru să
fie cu adevărat un moment de mare
sărbătoare.

Liviu Dragnea și Petre Daea
vin în judeţul Satu Mare
în weekend
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S-a stabilit cum a
murit bărbatul găsit
în fosa Spitalului
Județean
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Mircea Govor aduce „Politica
sătmăreană” la Nord Vest TV
“Politica sătmăreană”, aşa se
numeşte emisiunea difuzată în exclusivitate pe Nord Vest TV. Mircea
Govor, unul dintre cei mai experimentaţi 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.
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Sătmărenii, aşteptaţi în număr
mare la stadion!
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Vineri, 19 mai 2017
ziua 139 a anului
Soarele răsare la 5 şi 44 minute,
apune la 20 şi 40 minute.

oameni – Legendă pentru eternitate!
(pamflet jucăuş)

Remember
1859 - S-a născut soprana australiană Nelly Melba.

Maxima zilei
Ideile sunt ca diamantele: îţi
cer mai mult timp să le găseşti
decât să le slefuieşti.

calendar religios
Ortodox - Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv.
Memnon
(Dezlegare la
peşte)
Romano-catolic– Sf. Celestin al
V-lea, pp.
Greco – catolic - Sf. ep. Patriciu
și cei împreună cu el.

Urgenţe stomatologice

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

Telefon 0261713333

www.clinicasfantulanton.ro

Urgenţe
stomatologice

NON-STOP
telefoane utile
112 - Urgenţe
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul judeţean
715695 - Spitalul municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor
0261-721.051, 0734-221.096 Apaserv
021/9672 - Programări RAR
929 - Electrica
0265.200.928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704 - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0361. 407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361 - 400100 - Radio 1
0745-049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenţia de Voiaj
0742-708708 - Poszet - intervenţii
cazane
0261711585, 0361805645 Termogaz - verificări revizii
instalaţii gaz
759081 - Transurban
768704 - Informaţii CFR
711002 - Agenţia CFR
951 - Informaţii speciale
971 - Internaţional
991 - Urban
0744.507.026, 0733.507.026 Tractări auto NON STOP

TEODOR CURPAŞ

Ne este necesar un
oarecare răstimp pentru ca fiecare
om să admită că, în cercul nostru de
cunoştinţe sau prieteni, există cineva
aparte, unic. Sigur, recunoaşterea
vine cu greu, cu un oftat sincer!
Dacă ne gândim la jurnalişti, la
oameni care mânuiesc condeiul cu
destulă uşurinţă, la cei care lucrează
în studiourile de televiziune,
realizând emisiuni aşteptate şi
urmărite de masa mare de oameni,
dacă ne gândim la medici, care au
făcut ceva folositor pentru cei mulţi,
la un poliţist conştiincios, cum erau
sectoriştii în vremurile bune, la orice
oameni de bine… găsim la fiecare un
imens câştig personal. Aceşti oameni

ar putea discuta cu noi despre acel
avantaj al distincţiei, când avem
putinţa să ne uităm înapoi, peste acel
timp de acceptate încovoieri ale
demnităţii. Oare, a existat mai multă
încovoire ca azi? Aiurea! Când vezi
coborând din maşini luxoase, însoţit
de “paznici” câte un ales, iar masa de
“adunaţi cu forţa” amuţeşte,
făcându-se linişte totală, până nu dă
unul “stabilit” tonul de aplauze! Ce
încovoire mai vrei, când ştii bine
cine-i “alesul” şi câte clase are făcute
pe bune, că dacă-l întrebi de colegii
de liceu şi de facultate nu-şi aduce
aminte de niciunul! Mai mult, nu
ştie ce materii şi ce discipline s-au
studiat în anii de “facultate”.
Să-i lăsăm, că nu-i bine săi descoperim, aici, în aceste rânduri,
că se dau ei de gol la primele fraze
ciuntite spuse de ei, începând cu
“sunt bucuros că ne putem bucura de
bucuriile noastre!”. Sigur, ei au
bucurii palpabile pentru că Senatul
sau Camera le oferă atâtea bucurii că
nu s-au gândit cândva că le vor avea!
Aceştia nu devin legendă! Aceştia
vor fi uitaţi, că deja, ajunşi acolo “sus”
sunt uitaţi. Legendă poate deveni un
jurnalist, un om de televiziune, un
specialist ieşit din comun prin tot
ceea ce face, un om care face ceva util
pentru semeni!
Nimic nu pare mai
accentuat decât faptul că necesitatea
de a cultiva legenda unui om valoros
o resimţim mai puternic după ce neam astâmpărat foamea luptându-ne
împreună pentru mai binele ce-l

aşteptăm! Legendă devine acela care
ne deschide conştiinţa asupra
adevăratului sens al vieţii, adică
asupra imposibilităţii de a te exprima
dacă nu ai ajuns la limita cea mai
adâncă a perceperii fenomenelor
vieţii. Cum le percepe un tercheaberchea fără şcoală, fără putere de
înţelegere, care are tot ce-i doreşte
inima, fiind un exemplu negativ,
pentru cei din jur, pentru societate?
Aceştia ajunşi unde nu le este locul,
nu pot depozita ce au învăţat, au
cugetat, ce au distilat din toate
trăirile lor, prin înţelepciune,
maturitate şi curaj. Acestea-i lipsesc
cu desăvârşire, iar spaţiul de
depozitare este viran!
În viaţa asta atât de
miraculoasă, aceştia îşi trăiesc ritmul
clocotitor fără ruşine! Unii chiar
cred, chiar sunt convinşi că au ajuns
acolo “sus” pe merite, pe capacităţile,
pe plusul care-l posedă faţă de masa
care i-a ales, fără se se întrebe cum a
fost ales? Ce merite are
comparându-se cu mulţi care-l
depăşesc la orice! Iată de ce ţara
stagnează, sau nu înaintează! Şi
lumea tace, ascultă, aplaudă, dar… în
sinea lor, cei mulţi şi nemulţumiţi
murmură, spun ceva greu în sinea lor
şi… aşteaptă! Ce aşteaptă? Cred că
aşteaptă un plen al mulţimii, în care
să-i ia la întrebări şi la huiduieli pe
mincinoşii şi falşii politicieni care
beneficiază de multe lucruri, că dacă
lumea ar şti cât se cheltuieşte cu un
parlamentar pe lună, n-ar mai avea
nevoie de ei! I-aş întreba ce mari

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

recoManDărI norD VeSt tV
ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la ora
18:00, şi fii parte din viața
Sătmarului. O emisiune în care şi tu
poți participa alături de invitații
noștri la dezbaterea celor mai importante subiecte ale zilei. Realizator: Victor Constantinovici.
INCURSIUNE ÎN COTIDIAN
Alimentaţia sănătoasă uneşte
Europa prin ERASMUS+
Reprezentanţii Liceului Tehno-

logic
CONSTANTIN
BRÂNCUŞI din Satu Mare:
DANA ŞIMON - director,
OLIVIA POP - director adj., IULIAN CIZMAR - cls. a IX-a,
membru în echipa de proiect şi
LARISA BOROŞ - cls. a XII-a,
membră în echipa de proiect, ne
vor furniza informaţii despre
proiectul ERASMUS+ intitulat:
" Găteşte, mănâncă şi trăieşte
sănătos". Realizator: Dumitru
Ţimerman.

Televiziunea care te respectă!

performanţe au reuşit? Oare, unii
din ei, resimt un fel de greutate în
suflet, un geamăt surd, o durere…
Aiurea! Ei cred că totul li se cuvine!
Va veni şi vremea când vor da
socoteală! Nu-i ameninţare, ci o
prevenire! Se vorbeşte mult de
efortul de echipă. În politică,
echipele câştigă doar prin 11 m! Nu
sunt antrenate, n-au condiţie şi
întind doar mâna! Este surprinzător
cât de multe lucruri trebuie să faci ca
să dovedeşti lumii că eşti bun, şi este
suficient să strici un singur lucru ca
să fii considerat că nu eşti bun de
nimic. Aşa-i la noi în judeţ. Şefii sunt
numiţi “interimari”, iar judeţul
pentru Bucureşti este o treaptă de
lansare pentru unii nedemni de
concurs! De fapt, seamănă cu
“aleşii” prin “redistribuire”, fenomen
unic ce “îmbogăţeşte” capacitatea
creatoare a Parlamentului cu nişte
“înţelepţi” ajunşi după plecarea
trenului. Scria Rebreanu o nuvelă
teribilă, intitulată “Proştii”! Citiţi-o!
Mahatma Gandhi spunea:
“Întâi te vor înjura. Pe urmă vor râde
de tine. Apoi, te vor declara nebun.
După aceea, vor încerca să te
compromită. Într-un târziu vor face
tot posibilul să te lichideze. Dacă
scapi cu viaţă din toate astea, vei fi un
om mare!“ Să se ştie că poporul este
şi rămâne suveran! Numai el este,
după Dumnezeu , stăpân! O spunea
ÎPS Iustinian (Dumnezeu să-l
odihnească!). Eroii din acest
material vor aştepta zadarnic la
Poarta Raiului!

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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Tamás Bakócz, ardudanul care a fost aproape
de a deveni Papă

8Născut la Ardud în 1442, Tamás Bakócz a fost un preot şi călugăr dominican, cardinal, episcop de Eger, arhiepiscop -mitropolit
de Strigonium, patriarh titular de Constantinopol, iar la conclavul din 1513 a fost unul din candidaţii cu şansă de a fi ales Papă
NICOLAE GHIşAN

T

atăl său, Ferenc Bakócz, a
fost iobag al familiei
Drágﬀy la Ardud, a avut
cinci băieţi, dintre care trei
(Bálint, Tamás şi Ferenc) au ajuns
preoţi. În timpul studiilor sale,
Tamás Bakócz a fost ajutat de
fratele său mai mare, Bálint, care a
devenit prelat de Titel, rang
„moştenit” de la Janus Pannonius,
în urma numirii lui ca episcop de
Pécs. Ulterior Tamás Bakócz l-a
înnobilat şi pe fratele său
dăruindu-i un blazon cu un cerb
pe o roată (roata fiind simbol al
profesiei simple a tatălui lor).

Cariera lui ca preot
A studiat teologia la
călugării dominicani din Mintiu,
apoi la Wrocław şi la Padova. În
1464 a obţinut titlul de doctor în
filosofie la Universitatea din Cracovia de unde, împreună cu fratele
lui mai mic, Ferenc, au mers mai departe la Academia din Ferrara. În
timpul studiilor sale din străinătate
a folosit numele de Tamás Erdődi
(în traducere: Toma de la Ardud).
În jurul anului 1470 s-a întors în
Ungaria şi cu ajutorul lui Guarino
de Ferrare şi al fratelui său mai mare,
a ajuns la curtea regelui Matia
Corvin. Între 1475 şi 1480 a participat la trei campanii antiotomane
ale regelui Matia, pe care l-a ajutat
cu sfaturi importante în ocuparea
Austriei şi pas cu pas a devenit unul
dintre cei mai importanţi consilieri
regali. În 1480 a devenit prelat de
Titel, după ce fratele lui mai mare,
Bálint, a demisionat în favoarea lui
(devenind ulterior paroh în

Sárospatak).
În 1487 a fost numit episcop de Eger (Eger fiind cea mai
bogată domenie episcopală pe
atunci), menţinând şi titlul de prelat
de Titel (şi domeniile legate de acest
titlu). În acelaşi an s-a întâlnit cu
arhiepiscopul Hippolyt Estei din
Strigonium, primatul de atunci al
bisericii catolice din Regatul Ungariei, cu care a reuşit să negocieze
un schimb de titluri şi domenii,
oferindu-i pe de o parte episcopia
mai bogată de la Eger, dar obţinând
titlurile de primat şi arhiepiscop,

adică cel mai înalt pontificat din întregul regat – poziţie simbolică dar
mult mai importantă în privinţa
ambiţiilor sale (titlul de primat
însemnând o legătură mult mai
directă şi vie cu Roma).
După moartea regelui
Matia iniţial l-a sprijinit pe Ion
Corvin, fiul nelegitim al fostului
rege, însă după ce regele Vladislav al
II-lea al Ungariei i-a oferit titlul de
prim-cancelar al Ungariei, s-a
răzgândit şi a devenit aliatul acestuia. După numirea lui în 1490 ca
prim- cancelar regal, în 1493 a de-

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În fiecare Marti si Joi intre orele 15:0018:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL
Programări: 0747.089.523
______________________________
În fiecare Luni, Miercuri si Vineri intre
orele 15:00-18:00 la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:
Dr. Mesaros Lacramioara
MEDIC SPECIALIST ORL
Programări:
0722.231.241
sau
0261/766390
______________________________
În fiecare Luni si Miercuri de la ora
15:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Gorbatâi Aliona
MEDIC PRIMAR MEDICINA
INTERNA
competenţă în ecografie abdominală,
ecografie vasculară, ecografie tiroidiană
Programări: 0732.11.68.49
______________________________
În fiecare Luni, Miercuri si Vineri intre
orele 11:00-13:00 la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:
Dr. Irina Csutak
MEDIC PRIMAR
OFTALMOLOGIE
Programări:
0261.766.390;
0261.779.999
______________________________

În fiecare Marti si Joi intre orele 09:0013:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Şter Sever
MEDIC SPECIALIST
OFTALMOLOGIE
Programări: 0261.766.390
______________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele 15:0019:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Dăscălescu Bogdan Anca
MEDIC SPECIALIST OBSTETRICA-GINECOLOGIE
Programări: 0753.822.197
______________________________
În fiecare Marti si Joi de la ora 15:30 la
Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Bontya Adriana
MEDIC SPECIALIST
RADIOLOG
Programări: 0742.200.992
______________________________
În fiecare Marti intre orele 16:00-18:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Aniţaș Răzvan
MEDIC SPECIALIST ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
Consultaţie -50 Ron
(Patologie articulara in special genunchi,
sold, umar)
Pansamente -20 Ron
Infiltratii -30 Ron
Programări:
0261/766.390;
0261/779.999
______________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele 16:00-

20:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Borhidi Vlad
MEDIC SPECIALIST
GASTROENTEROLOGIE
Programări: 0261/766.390
______________________________
În fiecare Marti si Miercuri intre orele
15:00-19:00 la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:
Dr. Markovits Mihai
MEDIC SPECIALIST
GASTROENTEROLOGIE
Programări: 0261/766.390
______________________________
În fiecare Marti între orele 15:00 şi
17:00, la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Mihali Teodor
MEDIC PRIMAR CHIRURGIE
PLASTICA REPARATORIE
ŞI ESTETICA
Programări:
0743.046.737
sau
0261/766.390
______________________________
Luni, Marti si Vineri intre orele 14:3018:30 Miercuri si Joi intre orele 09:0013:30 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Bagi Erzsebet
MEDIC SPECIALIST PEDIATRU
______________________________
Luni, Marti si Vineri intre orele 09:0012:00, Miercuri si Joi intre orele 15:0018:00 la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Langhaus Eugen
MEDIC SPECIALIST PEDIATRU
______________________________

venit paznic al Coroanei Sfinte,
titlu menţinut până în 1499.
În 1500, cu ajutorul prietenilor şi
aliaţilor săi din Veneţia, a obţinut titlul de cardinal al Sfântului Scaun,
iar în 1510 a primit şi titlul de patriarh al Constantinopolului.

Conclavul din 1513
La data de 21 februarie
1513 a murit papa Iulius al II-lea şi
s-a convocat la 10 martie conclavul
papal, alcătuit din 25 cardinali din
care 18 italieni, 3 spanioli, 1 englez,
1 francez, 1 elveţian şi 1 maghiar (în
persoana lui Tamás Bakócz).
Bakócz, fiind considerat papabil de
mulţi cardinali, a încercat să-i
convingă pe cei care nu l-au sprijinit, cu promisiunea unei mari cruciade antiotomane, însă cardinalii
italieni nu erau atât de interesaţi în
provocarea unui război. În urma
primei votări nimeni nu a ieşit
învingător, pentru că nici Bakócz şi
nici cel mai puternic contracandidat al său, Giovanni de’ Medici, nau reuşit să obţină două treimi din
totalul voturilor. La a doua votare a
ieşit învingător cel din urmă, care şia ales numele de Papa Leon al X-lea.

Legat apostolic papal
Deşi a fost contracandidatul lui Leon al X-lea, acesta l-a
apreciat mult pe Tamás Bakócz: l-a
numit legat apostolic în Ungaria şi
a lansat acea cruciadă antiotomană,
mult dorită de Bakócz. Ca legat
apostolic Bakócz a adus în ţară bula
papală despre lansarea cruciadei şi a
convins regele şi nobilimea

maghiară să lanseze cruciada pe
data de 16 aprilie 1514. În urma
lansării acestei cruciade a izbucnit
Răscoala lui Gheorghe Doja, din
cauza căreia Bakócz a devenit din ce
în ce mai antipatic în cadrul nobilimii (mulţi l-au considerat pe el a fi
de vină pentru izbucnirea răscoalei).
I-a supărat şi pe saşii transilvăneni,
pentru că a trecut în subordinea sa
directă prepozitura saşilor de la Sibiu
şi Episcopia de Milcov. Cu acest gest
al său Bakócz a provocat direct trecerea saşilor la protestantismul
lutheran. La sfârşitul vieţii sale a
suferit de gută, iar în 1519 a făcut accident vascular cerebral, în urma
căruia s-a retras din viaţa politică. A
murit în 1521 şi a fost înmormântat
în Capela Bakócz de la Strigonium
(capelă construită la comanda lui).
La Ardud în onoarea personalităţii
lui a fost ridicată o statuie.
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Adolescentă găsită
după ce a fugit de
acasă
Pentru a preveni
adoptarea unor forme de comportament
victimal
sau
infracțional, atunci când sunt
sesizaţi cu privire la dispariţia
unor persoane, poliţiştii
desfăşoară demersuri specifice
pentru a le găsi cât mai repede,
astfel încât să nu fie supuse
victimizării. În cursul zilei de
marţi, poliţiştii Serviciului de
investigații criminale – compartimentul urmăriri, în colaborare cu cei din cadrul Postului
de Poliţie Turulung, au identificat la domiciliul unui tânăr de
17 ani din Turulung, o minoră
de 15 ani, care în data de
02.05.2017, a plecat de la
domiciliul ei din acâş şi nu a
mai revenit. Minora a fost
încredinţată familiei.

Cetăţean maghiar,
venit la furat în
Supur
Poliţiştii Secţiei rurale Tăşnad au fost sesizaţi în
data de 16 mai a.c. de către proprietarul unui imobil pe care îl
deţine nelocuit în Supuru de
Jos, despre faptul că în perioada
în care nu şi-a vizitat imobilul,
respectiv 12-16.05.2017, persoane necunoscute au pătruns
în casă şi i-au răvăşit lucrurile
fără a sustrage bunuri.
În urma activităţilor
specifice desfăşurate, beneficiind de sprijinul criminaliştilor
care au prelucrat urmele papilare ridicate de la faţa locului,
poliţiştii au stabilit că principalul bănuit de comiterea faptei
este un cetăţen maghiar, în
vârstă de 42 de ani, cu domiciliul în ungaria, care într-una
din acele zile, ar fi pătruns în
casa nelocuită, prin forțarea sistemului de închidere al uşii de
acces şi a răvăşit lucrurile din
locuinţă cu scopul de a găsi şi
sustrage bunuri de valoare. cel
în cauză este cercetat în prezent
sub
aspectul
săvârşirii
infracţiunii de tentativă la furt
calificat.

Atenţie la acordarea de prioritate
În data de 17.05.2017,
în jurul orei 14:30, o tânără
conducătoare auto de 21 de ani
din Satu Mare, conducând autoturismul pe bulevardul lucian Blaga, a efectuat un viraj
la stânga, fără a se asigura
corespunzător, intrând în coliziune cu o motocicletă condusă
din sens opus de un bărbat de
27 de ani din Satu Mare. În
urma evenimentului, pe lângă
avarierea vehiculelor implicate,
a rezultat şi vătămarea
corporală ușoară a motociclistului. conducătorii auto au fost
testaţi cu aparatul etilotest,
rezultatele fiind negative.
Totodată s-au prelevat mostre
biologice de sânge în vederea
determinării eventualei alcoolemii. În cauză cercetările
continuă sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de vătămare
corporală din culpă.
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Liviu Dragnea și Petre Daea vin
la Satu Mare în weekend

8cei doi se vor întâlni cu agricultorii sătmăreni și vor participa la Festivalul căpșunilor
de la Halmeu
CRISTIAN STAN

A

şa cum încă de luni Gazeta
de Nord Vest va informat,
Președintele
Camerei
Deputaților, liderul PSD, Liviu
Dragnea, se va afla sâmbătă în
județul Satu Mare unde va participa
la Festivalul Căpșunilor de la Halmeu.Acesta va fi însoțit de ministrul
Agriculturii, Petre Daea.

La Festivalul
Căpșunilor
Sâmbătă şi duminică se va
desfăşura la Halmeu cea de-a Xviii-a
ediţie a Festivalului căpşunilor, manifestare dedicată cultivatorilor de
căpșuni din zonă. localnicii şi oaspeţii
lor vor avea parte de o sărbătoare
adevărată închinată fructului pentru
care e renumită regiunea. la această
sărbătoare și-a anunțat participarea și
președintele camerei deputaților,
liviu dragnea, care este și președintele
PSd. acesta a confirmat încă de
sâmbătă, conform unor surse de încredere, că va participa la această frumoasă
sărbătoare din județul Satu Mare. dragnea va fi însoțit la Satu Mare de ministrul agriculturii, Petre daea.

Întâlniri și vizite
Potrivit informațiilor furni-

viziTă. Liviu Dragnea și ministrul Agriculturii se vor întâlni cu fermierii din judeţ și vor participa
la Festivalul Căpșunilor
zate de Prefectura Satu Mare, ministrul Petre daea va avea o întâlnire cu
fermierii
și
conducătorii
exploatațiilor agricole din județ, sâmbătă, în Sala mică a Palatului administrativ din Satu Mare, începând cu
ora 9:00. de asemenea, ministrul
agriculturii se va întâlni cu producătorii agricoli care dețin cea mai mare

SărBăToare

Festivalul Meșteșugurilor și
Tradițiilor de la Craidorolț
duminică, 21 mai, de la
ora 13:00, va avea loc Festivalul
Meșteșugurilor și Tradițiilor în localitatea craidorolț nr. 440. Festivalul
Meșteșugurilor și Tradițiilor este organizat de centrul Județean pentru
conservarea și Promovarea culturii
Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul
consiliului Județean Satu Mare și în
parteneriat cu Muzeul Județean Satu
Mare. cea de-a doua ediție a Festivalului Meșteșugurilor și Tradițiilor,
mult așteptată de toți iubitorii de
meșteșuguri, tradiții și folclor, se va
desfășura la Muzeul etnografic din
localitatea craidorolț.
neîndoielnic,
Muzeul
etnografic al lui Sorin avram din
craidorolț este unul dintre cele mai
bogate și mai spectaculoase din întreg
județul Satu Mare. cu răbdare, sacrificiu și iubire, omul acesta, un
împătimit al frumosului și autenticului, a adunat de-a lungul vieții sale,
acele obiecte care trasează conturul
viguros, al unui profil identitar inconfundabil.
din oaș în codru, din
Maramureș și până pe Someș, există
în acest muzeu splendori etnografice
cu care ar putea să se mândrească
orice muzeu din românia. un
muzeu adevărat, plin de obiecte autentice, adevărate comori izvorâte din
sufletul neamului românesc, mărturii
peremptorii ale unei civilizații rurale
armonioase si echilibrate, dovezi de

netăgăduit ale dragostei pentru frumos ale unui popor puternic și demn,
a transformat-o în credința de căpătâi.
Programul artistic va fi unul variat și
va fi oferit de dănțăușii din Soconzel
cu Malvina Madar iederan, Taraful
Tradițional
al
ansamblului
cununița, ansamblul „Mugurașii
codrului” din Giorocuța și ansamblul Județului „doruri Sătmărene”.
Festivalul Meșteșugurilor și
Tradițiilor în localitatea craidorolț se
înscrie în seria de evenimente inițiate
de centrul Județean pentru conservarea și Promovarea culturii
Tradiționale Satu Mare cu scopul de
a promova zestrea culturală populară
a județului și a ținuturilor învecinate,
astfel încât ea să nu fie dată uitării
timpului, ci să rămână un centru de
referință în conștiința cetățenilor
județului Satu Mare și nu numai.

plantație de goji din țară, cu o
suprafață de 3,5 hectare cultivate, din
satul ciuperceni, comuna agriş, la
ora 11:00. Începând cu ora 13:00,
ministrul va fi prezent la deschiderea
oficială și va vizita expoziția de
căpșuni din comuna Halmeu. În
aceeași comună, la ora 15:00, Petre
daea va inaugura o pensiune agrotu-

ristică, pensiune cofinanțată din fonduri europene, amplasată în cadrul
unei exploatații agricole de 400 ha, cu
ferma de bovine, peste 3000 de oi, o
plantație de meri de 6 ha și viță de vie
pe 4 ha. la majoritatea acestor evenimente va fi prezent și președintele
camerei deputaților, liderul PSd,
liviu dragnea.

În cazul revendicărilor celor de la
Finanțe

Negocierile continuă …
la sediul Ministerului Finanțelor Publice a avut
loc întâlnirea liderilor sindicatelor
membre
ale
Federației
naționale
a
Sindicatelor din Finanțe cu
ministrul finanțelor publice,
viorel
Ștefan,
și
președintele anaF, Bogdan
nicolae Stan, pe tema
nemulțumirilor create în
rândul ang ajaților sistemului instituțional al MFP de
proiectul legii salarizarii.
atât
ministrul
finanțelor publice, cât și
președintele anaF au recunoscut faptul că este
necesară o repoziționare a
salarizării
ang ajaților
unităților
subordonate
anaF,
dată
fiind
importanța strateg ică a
domeniului de activitate în
economie, precizând că
înțeleg dorința ang ajaților
de a protesta pentru
apărarea
drepturilor
salariale.
după discuții îndelung i, s-a conturat un
punct de vedere comun
asupra faptului că riscurile,
incompatibilitățile,

inexistența sporurilor, complexitatea muncii angajaților
unităților
subordonate
anaF trebuie reflectate
într-o
salarizare
corespunzătoare, cu respectarea
principiului
importanței sociale a muncii
și a principiului asig urării
de salarii eg ale la munca
egală.
arg umentele prezentate de liderii de sindicat
pentru susținerea salarizării
unităților
subordonate
anaF pe grila aparatului
central au fost recunoscute
și acceptate de ministrul
finanțelor publice și vor fi
transmise
Parlamentului
româniei, pentru a fi
dezbătute în comisiile de
specialitate, atât la Senat,
cât și la camera deputaților.
azi
continuă
discuțiile în comisia de
muncă din Senat, din partea
Federației
naționale
a
Sindicatelor din Finanțe, urmând
a
participa
vicepreședintele Mariana
Manea și adrian r adu,
președintele Sindicatului
Finanțe Buzău.
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ÎN URMA AUTOPSIEI

S-a stabilit cum a murit bărbatul
găsit în fosa Spitalului Județean

8Analizele au arătat că acesta s-a înecat şi acum urmează să fie stabilită identitatea victimei
CRISTIAN STAN

A

utopsia efectuată asupra
trupului neînsuflețit descoperit marți în fosa septică a bucătăriei Spitalului
Județean de Urgență Satu Mare a
stabilit cum a murit bărbatul.
Acesta a decedat înecat.Acum, se
lucrează intens la stabilirea
identității lui.

Înecat în fosa septică
Surse judiciare au declarat că, potrivit concluziei autopsiei,
victima a decedat în urma unei asfixieri mecanice. Cu alte cuvinte, a
murit înecată. La fel cum s-a stabilit şi la prima examinare a cadavrului, după autopsie s-a stabilit că nu
sunt urme de violență nici pe corp,
nici în interiorul acestuia.
Deocamdată nu a fost
stabilită identitatea bărbatului.
Trupul neînsuflețit a fost amprentat, iar amprentele urmează a fi
confruntate cu baza de date a
Poliției. Cum nu au fost găsite
urme de violență pe corp, ipoteza
unei crime este luată din ce în ce
mai puțin în considerare. Se merge
mai degrabă spre ideea unui accident. Pentru că la cum este
poziționată fosa septică în incinta
camerei pompelor, doar din
greşeală se putea ajunge în groapa
septică. Mai este posibilă şi varianta unei sinucideri, dar puțin
probabilă.

Ipoteze de lucru
Din interiorul Spitalului
Județean ies la suprafață informații

A intrat cu TIR-ul
într-o căruţă
La
data
de
18.05.2017, ora 11.27, pe DN
1 C, la km 185+700 m , în
afara localității Iojib , județul
Satu Mare, un conducător
auto de 31 ani, din localitatea Lupşa, județul Alba ,
conducând ansamblul de vehicule
format
din
autoutilitară şi remorcă, pe
fondul nepăstrării distanţei
regulamentare în mers, a intrat în coliziune cu atelajul
hipo condus de un bărbat de
44 de ani, din Medieşu Aurit,
județul Satu Mare. În urma
evenimentului a rezultat
rănirea gravă a doi minori de
10 respectiv 12 ani, pasageri
în atelajul hipo, respectiv
rănirea uşoară a căruţaşului.
Ambii participanți la trafic au
fost testați cu aparatul alcooltest rezultatul fiind negativ, totodată s-au recoltat
probe biologice de sânge in
vederea stabilirii eventualei alcoolemii.

Retroparada
primăverii

AUTOPSIE. Bărbatul găsit în fosa septică a spitalului a murit înecat
cutremurătoare în cazul cadavrului
de la spital descoperit în fosa septică a bucătăriei. De fapt, locul în
care a fost găsit cadavrul nu este o
fosă septică clasică, adică o groapă
adâncă şi acoperită într-un loc deschis, ci este o groapă de sub sala
pompelor. Această sală este acoperită, practic este o clădire, în care se
află pompele şi motoarele care le
pun în funcțiune. Sub acestea se
află groapa septică despre care se
face vorbire. Aşa după cum afirma
miercuri preşedintele Consiliului
Județean, Pataki Csaba, accesul în

această sală este foarte dificil. Clădirea este închisă, sau cel puțin era
până nu cu mult timp în urmă, cu
un grilaj de fier şi lacăt.
Nu se ştie cum a ajuns
bărbatul în acea groapă şi nici dacă
grilajul de fier era închis sau nu.
Ultima dată când, oficial, s-a umblat la această clădire a fost în ianuarie, începutul lui februarie,
când au fost schimbate pompele.
De fapt, ce fac aceste pompe? În
groapa septică de sub ele se scurge
apa folosită în bucătăria spitalului.
Când ajunge la un anumit nivel,

pompele intră în funcțiune şi scot
această apă uzată din groapă şi o
bagă în sistemul de canalizare.
Marți, pompele nu au
mai funcționat. Apa uzată din
groapa septică a refulat prin canalizarea bucătăriei Spitalului
Județean. Mulți din spital cred că,
de fapt, pompele s-au înfundat tocmai cu acest cadavru. Crezând că
este vorba despre altceva, angajații
Spitalului Județean au cerut ajutorul celor de la Apaserv pentru a
goli fosa septică. A fost momentul
în care a fost descoperit cadavrul.

Criză de muncitori la Satu Mare

8Firmele caută şi persoane necalificate pentru a le califica la locul de muncă
Criză de muncitori la marile firme din municipiul Satu
Mare. Marile întreprinderi,
aproape toate cu capital străin,
caută persoane fără calificare, dar
totuşi cu un minimum de cunoştinţe, adică scris şi citit, pe care să
le instruiască şi să le introducă în
fabrici.

Întâlnire la Prefectură
La Prefectura Satu Mare
a avut loc ieri o şedinţă de lucru la
care au participat conducerea Prefecturii, secretarul general al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea
Forţei de Muncă, Iulia Cîrcei, directorul AJOFM Satu Mare, Simona Derşidan, şi o parte a
firmelor înscrise în Asociaţia Economico Româno-Germană.
În cadrul întâlnirii,
reprezentanții firmelor s-au declarat nemulţumiţi de faptul că există
foarte mulţi şomeri dar şi foarte
multe locuri de muncă vacante. Ei
au spus că sunt în căutarea de persoane doar că majoritatea celor trimişi de AJOFM merg numai
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pentru a obţine ştampila şi a beneficia în continuare de şomaj.

Probleme grave
de personal
Marile companii sunt implicate deja şi în învăţământul dual
dar sunt dispuse să angajeze şi persoane fără nicio calificare dar dornice de muncă. Acestea sunt
instruite ulterior.

“Noi susţinem că există
forţă de muncă, dar majoritatea nu
doreşte să fie angajată. Nu avem neapărat nevoie de oameni cu o anumită calificare, cei mai mulţi oameni
din firmele noastre membre angajează oameni fără o calificare, care să
aibă un anumit nivel de cunoştinţe,
adică să ştie să scrie, să citească, să gândească logic. Nu avem nevoie de doctori docenți sau specialişti”, a afirmat
preşedintele AERG, Iuliu Cadar.

Directorul AJOFM, Simona Derşidan, le-a recomandat
acestora ca în cazul în care vin persoane numai după ştampila pentru
şomaj să scrie pe bileţelele respective
că nu doresc să muncească. Ea a arătat că AJOFM va instrui în acest an
700 de persoane în mai multe meserii şi a ascultat sugestiile reprezentanţilor companiei pentru a organiza
cursuri şi în alte meserii.
Cristian Stan

Duminică, 21 mai,
între orele 11.00 şi 17.00, în
Parcul Dendrologic din Carei
(Zona din apropierea manejului) va avea loc „Retroparada
primăverii”.În
cadrul
manifestării organizatorii au
pregătit: parada şi expoziția
maşinilor de epocă din anii
’70 – ’80 (unele modele unicat
în Europa), tombolă cu surprize şi premii, concursul
„Cea mai frumoasă maşină”.
Programul artistic va cuprinde
un concert de percuție cu
Cserey Csaba (Csabcsi) şi un
concert de muzică country şi
blues cu formația „Black River
Blues Band” din Satu Mare.Intrarea la eveniment este liberă.

Incendiu la o casă
de vacanţă
Ieri dimineață, cadre
ale Detaşamentului de Pompieri Carei au intervenit cu o
autospecială de stingere cu apă
şi spumă pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la o
casă de vacanță din municipiul Carei. La sosirea echipajelor de intervenţie ardea
violent acoperişul casei. Salvatorii au reuşit localizarea şi
stingerea incendiului în scurt
timp, astfel că focul nu s-a extins si la restul imobilului. În
urma incendiului a ars structura din lemn a acoperişului şi
s-au deteriorat pereții casei şi
o parte din mobilierul interior. Incendiul a fost, cel mai
probabil, cauzat de un scurtcircuit electric, în urma unei
defecţiuni.

Gazeta de Nord-vest
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EvENIMENT

Noaptea muzeelor şi în
capitala Ţării Oaşului
P
roiectul
Noaptea
Europeană a Muzeelor a
fost iniţiat de Ministerul
Culturii şi Comunicării din
Franţa în anul 2004, fiind un
eveniment de succes desfășurat în
marile muzee europene și patronat de Consiliul Europei, UNESCO şi Consiliul Internaţional
al Muzeelor (ICOM). La nivel
naţional, evenimentul Noaptea
Muzeelor este organizat de
Reţeaua Naţională a Muzeelor
din România, al cărei membru
este şi Muzeul Ţării Oaşului.

Noaptea
muzeelor,
sărbătorită în acest an în 20 mai,
reprezintă un eveniment de amploare pe parcursul căruia mii de
muzee şi organizații culturale
din peste 30 de ţări europene își
aprind luminile și deschid
porțile publicului larg pentru a
celebra cultura, arta și creativitatea.
Muzeul Ţării Oaşului,
instituţie
de
cultură
reprezentativă
în
zona
etnografică Țara Oașului este, și
în acest an, parte din acest

proiect european de succes, iar
sâmbătă, 20 mai 2017, între
orele 18:00 și 23:30, vă invită să
vizitaţi, GRATUIT expoziţia
retrospectivă dedicată fotografului și etnografului Ioniță G.
Andron, în contextul aniversării
centenarului nașterii acestuia. În
atmosfera creată de muzica
oșenească, vă aşteptăm, cu drag,
să depănăm împreună povestea
acestui colț de țară românească
și a celui care a surprins-o în
ipostaze tulburătoare, Ioniță G.
Andron.

WEEk-ENd PE bICICLETE

Colegiul Medicilor este solidar
cu colegii de la Spitalul Judeţean

O nouă aventură…Tour de Tur
Sâmbătă, 20 mai va avea
loc concursul de orientare ciclistă
„Tour de Tur”. Zona de start respectiv sosire a participanților este
zona Lacului Mujdeni.
Cei care nu s-au înscris
on-line până în data de 16 mai, o
pot face la locul startului (Lacul
Mujdeni) în data de 20 mai între
orele 08.00 şi 09.30. Taxa de înscriere la faţa locului este de 60 de
lei pentru traseul „Race” şi 80 de
lei pentru „Maraton”. Concursul
este deschis tuturor persoanelor
care au împlinit 14 ani. Concursul
se desfăşoară pe două trasee de

diferite lungimi – 65 de km – categoria „Maraton”, și 34 de km categoria „Race”. Pentru participanţii
care nu vor să concureze, organizatorii pregătesc o excursie ciclistă

8Se cere rezolvarea urgentă a crizei

ghidată în Ariile Protejate „Râul
Tur” şi alte programe distractive în
aer liber. Participarea la programele aflate în afara concursului
este gratuită.

Penitenciarul din Satu Mare e suprapopulat!
Suprapopularea
este
principala problemă din penitenciarele din România, a declarat
Nicoleta Andreescu, preşedintele
Asociaţiei Pentru Apărarea drepturilor Omului în România
(APAdOR –CH), într-un interviu acordat jurnaliștilor de la Mediafax. „La Satu Mare am văzut,
de asemenea, o imagine similară
cu ce aţi văzut dumneavoatră la
Jilava. Penitenciarul este într-o

incintă mare, cu spaţii înalte, iar
trecerile între spaţii sunt făcute
prin arcade. Erau paturi pe trei
niveluri, iar cel de-al treilea
dormea, practic, în semi-cercul
acela, în arcul de cerc dat de arcadă
şi nu prea avea cum să se întoarcă
de pe o parte pe alta. de asemenea, e dificil pentru vârstnici să se
suie la al treilea nivel”, spune Andreescu.
Asociaţia
Pentru
Apărarea drepturilor Omului în

România a încheiat în urmă cu
mai mulţi ani un protocol cu
Administraţia Naţionlă a Penitenciarelor (ANP), prin care are
dreptul de a face vizite inopinate
în orice penitenciar din țară.
Rapoartele întocmite de
către reprezentanții asociației au
arătat, aproape de fiecare dată, că
principala problemă a sistemului
penitenciar din România o
reprezintă suprapopularea.

Colegiul Medicilor din
România, în virtutea Legii
95/2006 și a Statutului său, are ca
principal obiect de activitate controlul și supravegherea exercitării
profesiei de medic, aplicarea
legilor și regulamentelor care
organizează și reglementează
exercițiul profesiei, reprezentarea
intereselor profesiei de medic și
păstrarea prestigiului acestei profesiuni în cadrul vieții sociale.
Totodată,
Colegiul
Medicilor din România, prin organismele sale, este reprezentant al
corpului profesional din România
în relațiile cu autoritățile și
instituțiile guvernamentale și
neguvernamentale.
În baza acestor atribuții și
prerogative, Colegiul Medicilor
Satu Mare se declară solidar cu
membrii săi din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Satu Mare și
urmărește cu atenție situația creată
ca urmare a lipsei de medicamente,
fapt care are consecințe grave
asupra pacientților și afectează
eficiența actului medical.

Colegiul Medicilor Satu
Mare a luat la cunoștință despre
memoriul cadrelor medicale cu
privire la acest fapt și solicită rezolvarea de urgență a acestuia, precum și clarificarea situației
conducerii Spitalului Județean de
Urgență Satu Mare de către Consiliul Județean.
Nu este prima dată când
decizii arbitrare sau lipsa de decizii
ale administrației publice județene
duc la situații de acest fel, lipsind
colaborarea și consultarea celei mai
importante resurse a sistemului
medical, reprezentată de cadrele
medicale.
Ne exprimăm speranța ca
pe viitor, astfel de situații să fie prevenite prin luarea în considerare a
părerii medicilor în orice decizii
care pot afecta activitatea
medicală.
Colegiul Medicilor Satu
Mare va lua atitudine întotdeauna
în sprijinul membrilor săi, manifestându-și totodată disponibilitatea pentru mediere și dialog,
dacă și autoritățile o vor dori.

PAUL TAXI
0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

OCH TAXI
CAREI

0361.420.430
0770.955.057
N
O
!
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T
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Palatul VictORia

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0740.189.839 /
0361.402.200
ADMIN INSOLV IPURL
c.u.i.
32070390, înregistrată în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine
RfO
ii-0691/12.07.2013,
e-mail
cristian.racolta@admininsolv.ro,
web
www.admininsolv.ro,
telefon
0740.189.839, fax: 0361/402 200, judeţul
Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa cristian, în calitate de lichidator/administrator
judiciar
a
urmatoarelor falite:

Legea prevenției, adoptată
de Guvern

P

roiectul legii prevenției a
fost adoptat joi de Guvern,
urmând să fie transmis spre
dezbatere și aprobare Parlamentului.
Potrivit Executivului,
crearea legislației necesare pentru
educarea și informarea operatorilor economici și identificarea
zonei de rezonabilitate în actul de
control sunt cei doi piloni ai
proiectului de act normativ.
“adoptarea
legii
prevenției este un prim pas în
emanciparea actului de control,
urmând ca al doilea pas să fie conformarea voluntară, participativă
a mediului de business, care va
îmbunătăți gradul de colectare la
bugetul de stat. Proiectul va intra
în procedură parlamentară de
urgență și sperăm să ajungă cât

mai
repede
pe
masa
administrației Prezidențiale pentru promulgare”, a declarat ministrul pentru Mediul de afaceri,
comerț și antreprenoriat,
alexandru Petrescu, potrivit unui
comunicat transmis aGERPRES.
cele 267 de contravenții
ce vor fi supuse mecanismului
prevenției sunt fapte care nu
prezintă un grad de pericol social
ridicat. aceste contravenții sunt
din domeniile fiscal, legislația
muncii, agricultură, turism, ape și
păduri, protecția mediului,
comunicații, educație, protecția
consumatorului, administrației
locale și afacerilor interne.
Guvernul precizează că
prin acest act normativ operatorii
economici vor avea posibilitatea
să remedieze o abatere constatată

la primul control, într-un termen
de maximum 3 luni.
“facilitatea introdusă
pentru antreprenori constă în faptul că, spre deosebire de legislația
aflată acum în vigoare, în urma actului de control se dă doar un
avertisment, fără aplicarea
sancțiunii prevăzute de lege pentru contravenția înregistrată, urmând, după expirarea termenului
acordat, în urma unui nou control, fie să se constate remedierea
acesteia, fie să se aplice
sancționarea pentru neconformare. totodată, operatorul care a
fost identificat ca neconform
beneficiază de prevenție o singură
dată pentru oricare dintre
contravenții, în termen de trei ani
de la data aplicării sancțiunii avertismentului”, arată sursa citată.

Oficial

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 faliment, in bankruptcy, en faillite,- vitrina congelator 1 buc,
1.580,49 lei, lada frigorifica 1 buc, 867,70 lei, bazin peste,
1,794,71 lei, notebook, 1.382,57 lei, alarma , 1 buc, 1.639,27 lei,
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 transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în
faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace
fixe cu o valoare de piaţă de 30.936 lei + tVa: - utilaj multilama
ScM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.
TEXMODLINE 2000 SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe, mașini de
cusut, etc, cu o valoare de piaţă de 9.223 lei fără tVa. Bunurile
se vând în bloc.
SC. TOTAL PROD SRL societate în faliment, in bankruptcy, en faillite, bun imobil, hală producție în valoare de piată
171.200 lei ți bunuri mobile, echipamente tehnologice cu o valoare de piață de 24.350 lei.
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
faillite
- utilaj Debitat Metal tEaMPRESS l12/3 cNc S- 12688XOXYcut valoarea de piată 249.790 lei
-licitaţia va avea loc în data de 26.05.2017, ora 10:00 la sediul
ales al lichidator judiciar din localitatea Satu Mare, strada avram
iancu, nr. 56/a, judeţul Satu Mare.
SC. TOTAL PROD SRL societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
-bun imobil, hală producție în valoare de piată 171.200 lei și bunuri mobile, echipamente tehnologice cu o valoare de piață de
24.350 lei.
- licitația publică va avea loc în data de 19.05.2017, ora 10:00 la
sediul ales al lichidator judiciar din localitatea Satu Mare, strada
avram iancu, nr. 56/a, judeţul Satu Mare.

2 iunie 2017 - zi liberă pentru salariații
din sectorul public
Guvernul a adoptat joi o
hotărâre prin care 2 iunie 2017 a
fost stabilită zi liberă pentru
salariații din sectorul public, se
arată într-un comunicat al Executivului, remis aGERPRES.
conform sursei citate,
ziua liberă va fi recuperată în 10
iunie 2017 sau prin prelungirea
corespunzătoare a timpului de
lucru până la data de 16 iunie

2017.
“Prin stabilirea zilei de 2
iunie ca fiind nelucrătoare, se
face ‘punte’ între 1 iunie,
declarată nelucrătoare, și zilele
de sâmbătă, duminică și luni, a
doua zi de Rusalii, sărbătoare
legală”, se precizează în comunicat.
Potrivit Executivului, 2
iunie 2017 nu este considerată zi

nelucrătoare pentru locurile de
muncă în care activitatea nu
poate fi întreruptă datorită caracterului
procesului
de
producție sau specificului
activității, magistraților și celorlalte categorii de personal din
cadrul instanțelor judecătorești
implicate în soluționarea proceselor cu termen în data de 2 iunie
2017.

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

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie

Întreţine-te
Relaxează-te
Răsfaţă-te
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NOU!!!
SC AD SRL
Anunţă deschiderea
magazinului cu acelaşi nume
pe str.Golescu nr .4 ,pe lângă
cel de pe dr.Carei nr.20 şi în
centru pe Aleea Coposu la cabanele de la p-ţa tradiţională, cu
produse tradiţionale din carne de porc şi vită (cârnaţi proaspeţi,
afumaţi, caltaboşi, toba, şuncă, kaizer, slănină, mici, trandafir de
casă, salam de vară, untură, etc.) şi carne prospătă de porc şi vită!
Vă garantăm

CALITATE SUPERIOARA
la toate produsele noastre !
Comenzi la telefon 0744231550
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Mare Publicitate

Autorizată de Autoritatea Naţională
pentru Calificări

SATU MARE

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

CURsURI dE INIŢERE, CALIFICARE,
PERFECŢIONARE, sPECIALIZARE
îN OCUPAŢIILE:

Noţiuni fundamentale de igiena
Operator umplere recipiente GPL
Cursuri autorizate ISCIR pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de
stivuitorist, fochist şi operator GPL
Contabil iniţiere
Operator introducere, validare şi prelucrare date
Controlor financiar
Auditor intern
Agricultor în cultura vegetalelor şi
crescător de animale
Coşar
Montator subansamble
Dulgher - tâmplar - parchetar
Zidar, pietrar, tencuitor
Instalator instalaţii tehnico sanitare şi
de gaze
Electrician medie şi joasă tensiune
Operator la prelucrarea maselor plastice termoplastice
Lăcătuş mecanic
Babysitter
Instructor fitness
Barman
Stilist protezist de unghii
Maseur iniţiere

Cosmetician iniţiere
Machior
Manichiurist - Pedichiurist
Cosmetician
Frizer - Coafor - Manichiurist Pedichiurist
Coafor
Tehnicia maseur
Lucrător în comerţ
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi
de alimentaţie
Cofetar
Bucătar
Îngrijitor bătrâni la domiciliu
Infirmieră
Educator puericultor
Instructor / Preparator de formare
Formator
Mentor
Metodist
Manager proiect
Evaluator de competenţe profesionale
Inspector / Referent resurse umane

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

Dreptatea lui Dumnezeu
“D

reptatea este facultatea de a da fiecăruia
ceea ce i se cuvine”,
afirmă Sfântul Vasile cel Mare.
Însă, această acţiune reprezintă o
încercare presărată cu multe
dificultăţi. Este anevoios să găseşti
mereu cele mai optime soluţii în
situaţii care apar uneori într-un
mod iminent. Din fiecare decizie
pe care o adoptăm trebuie să
transpară cele mai bune intenţii,
alături de dorinţa de a accepta şi
promova valorile autentice, în
detrimentul falsităţii, a ipocriziei
şi a răului, în general.
În interiorul fiinţei noastre există în permanenţă un tribunal, în cadrul căruia mintea şi
conştiinţa îndeplinesc rolul
judecătorului, plăcerea este avocatul păcatului, iar frica de Dumnezeu apără virtutea. Întrucât
suntem înzestraţi cu voinţă liberă
(titlul nostru de glorie), putem înclina balanţa ori într-o parte, ori
în alta; dar libertatea nu implică
numai putere de alegere, ci şi responsabilitate. Deoarece avem
înnăscut în noi un criteriu natural, scria Sfântul Vasile, prin care
deosebim binele de rău, trebuie
ca, în alegerea faptelor pe care le
săvârşim, să facem o dreaptă deosebire între ele.
Sfântul Grigorie de
Nyssa arată şi el că dreptatea este
“deprinderea ce împarte tuturor
egal şi fiecăruia după vrednicie”.
Ne situăm în planul dreptăţii
pământeşti. De exemplu, un
judecător exercită dreptatea în
clipa în care ia o decizie nu în baza
iubirii sau a urii (simpatiei sau antipatiei), din considerente materiale, sociale, religioase, politice, ci
urmând firii lucrurilor: pedepsind
pe cei nevrednici şi graţiindu-i pe
cei nevinovaţi. Dreptatea are,
totodată, şi un sens spiritualmoral, confundându-se cu binele
și neavând amestec/părtășie cu

răul; nu se referă doar la partea
juridică, ci poate fi definită ca o
“sumă a tuturor virtuţilor, a tuturor bunătăţilor”, potrivit
Părintelui Dumitru Stăniloae. A
acţiona în conformitate cu dreptatea înseamnă a fi corect, sincer
în gânduri, cuvinte, atitudini,
manifestând concordanţă între
intenţie şi faptă, înseamnă a spune
mereu adevărul, evitând situaţiile
conflictuale. A propaga dreptatea
echivalează cu a fi om.
Pe lângă aspectul juridic
şi cel spiritual-moral, mai putem
vorbi, zice Sfântul Vasile cel Mare,
şi despre o “dreptate imanentă”,
care vine de la Dumnezeu, în calitatea Sa de drept şi suprem
Judecător, fie pentru a ne îndrepta, după ce am greşit, fie spre
a ne răsplăti, în urma unor fapte
bune. Frica de pedeapsa divină şi
dorinţa de răsplată ne ghidează
foarte bine în viaţă, ajutându-ne
să mergem pe calea spre Dumnezeu, spre Adevăr, Dreptate,
Lumină, contribuind esenţial şi la
stabilirea raporturilor de iubire,
egalitate şi iertare între oameni.
Părintele Arsenie Boca scria:
“Când dreptatea lui Dumnezeu se
întoarce asupra noastră a venit
vremea de plată sau ispăşirea.
Ispăşirea nu-i o pedeapsă de la
Dumnezeu, ci un mijloc de
îndreptăţire, o îndreptare mai
aspră. Iar fiindcă dreptatea lui
Dumnezeu mereu ţine cumpănă
între faptă şi răsplată, putem vorbi
chiar de legea dreptăţii, ca o lege
milostivă, prin care ne curăţim de
petele faptelor rele. În vremea
ispăşirii, când vin asupra noastră
strâmtorările, dacă le răbdăm de
bunăvoie, neumblând cu ocolirea,
ne ajută Dumnezeu; iar de nu
vrem să primim cele ce vin peste
noi, că nu le înţelegem, nu ne
ajută Dumnezeu, deşi El ar fi
vrut”. Promovând dreptatea, vom
acorda fiecăruia ceea ce i se cu-

vine, respectând drepturile tuturor. În acelaşi timp, ne vom îndeplini şi îndatoririle faţă de
Dumnezeu şi faţă de societate.
Cu tristeţe remarcăm
faptul că dreptatea a devenit un
principiu străin de lumea
democratică în care pretindem că
trăim: batem la uşi închise,
completăm formulare, dăm curs
birocraţiei, aşteptăm decizii din
partea unor persoane care ne
ignoră şi care hotărăsc de multe
ori în necunoştinţă de cauză, în
funcţie de beneficiile urmărite.
Chiar dacă dreptatea terestră întârzie să se pronunţe, cea
dumnezeiască nu va pregeta să se
facă simţită şi, mai devreme sau
mai târziu, dreptul va fi răsplătit
şi răufăcătorul va fi pedepsit.
Dumnezeu este şi iubitor, dar şi
drept, iar noi, din judecători,
putem deveni oricând judecaţi.
Ajungând în acest punct,
înţelegem afirmaţia Mântuitorului Iisus Hristos rostită în celebra
Sa Predică de Munte: “Fericiţi cei
ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura” (Matei
V; 6), adică vor participa la masa
lui Dumnezeu în Împărăţia Sa,

dobândind fericirea deplină în
viața veşnică.
În concluzie, voi reda cuvintele părintelui Arsenie Boca:
“Dumnezeu nu pedepseşte toată
răutatea tuturor aici şi numaidecât, precum nici nu slăveşte
bunătatea tuturor aici şi numaidecât. Chiar dacă ar face aşa,
atunci şi oamenii ar face binele de
frică; mântuirea ar fi de silă, iar nu
o faptă a libertăţii şi a dragostei.
Apoi, dacă repede ar pedepsi tot
răul, Dumnezeu ar fi un fricos, un
neputincios, micit la o măsură
omenească sau cel mult îngerească
şi ne-ar da să înţelegem că se teme
de rău şi Îşi apără stăpânirea, cum
fac oamenii. Ci tocmai pe faptul
că îngăduie răilor să-şi facă de cap
şi îi lasă pe oameni neînfricaţi de
pedeapsa
năpraznică,
ne
dovedeşte atotputernicia Sa,
veşnic liniştită asupra răului, atotputernicie asupra căreia, prin virtutea credinţei, stăm liniştiţi şi
noi, primind palmele şi scuipările
răului, ca pe nişte mărturii ale
neputinţei aceluia în faţa atotputerniciei lui Dumnezeu, Care ne
întăreşte cu liniştea Sa. Cu aceea
că nu pedepseşte răutatea nu-

maidecât, îi întinde ispită
puternică, să se desăvârşească şi ea
spre pedeapsă sigură în ziua
judecăţii. Iar dacă, totuşi, uneori
pedepseşte năpraznic vreo
fărădelege, o face ca să mai pună
frâu răutăţii între oameni şi, mai
ales, să nu scadă în credinţă
începătorii şi să nu se piardă dintre oameni cunoştinţa răsplătirii
după fapte. Deci, ori că
răsplăteşte, ori că nu răsplăteşte
fie binele, fie răul, un lucru e
sigur: că vine o răsplată sigură şi
veşnică şi că biruieşte binele
asupra răutăţii. Apoi, prin
răbdarea multor neştiuţi de oameni, atotputernicia şi dreptatea
lui Dumnezeu sfărâmă mereu
porţile iadului cu puterea Bisericii
văzute şi nevăzute. Când cineva,
cu faptele sale păcătoase, cade din
dragostea Tatălui său, dă de dreptatea Lui, care îl va readuce la cale.
Îi dă şi timp, doar va simţi să vină
de bunăvoie; dacă, însă, nu bagă
în seamă, îi ia şi timpul şi cade fără
de veste urmărit de dreptate”.
Ca atare, să rămânem în
dreptatea lui Dumnezeu şi să ne
eliberăm prin adevăr.
Preot dr. Cristian Boloş
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Sport

Liga ELitELOR U 19: LPS SatU MaRE- viitORUL CONStaNŢa, SâMBătă ORa 12

Sătmărenii, aşteptaţi în număr
mare la stadion!
FlOrIn Mureşan

e

veniment important în
viaţa liceului cu Program
Sportiv Satu Mare. echipa
de juniori u19 a lui Dacian nastai e aproape de o performanţă istorică, o calificare în finala ligii
elitelor organizată de FrF.
Pentru a prezenta detaliile acestui joc important conducerea LPS-ului împreună cu
antrenorii de la catedra de fotbal
au susţinut o conferinţă de presă.
Evident emoţionat, directorul LPS, Dorel Ziman, a declarat că e mândru de realizările
acestor jucători şi că atât cât i-a
stat în putere a încercat să le ofere
condiţii optime de pregătire şi de
joc pentru a nu simţi diferenţa cu
celelalte echipe din campionat
care reprezintă cluburi sau centre
de tradiţie din ţară.
„vom juca pe Olimpia şi
sper să vină sătmărenii în număr
mare să-i susţină pe aceşti băieţi.
Suntem pregătiţi şi sperăm să obţinem calificarea” a spus directorul
Ziman.
antrenorul Dacian Nastai a explicat şi tactica pe care va
încerca să o folosească pentru a

Cupa României, faza judeţeană

Rezultatele
optimilor de finală
• Platanul Marna – Ştiinţa
Beltiug 0-6
• Olimpia Căuaş – Unirea
tăşnad 0-12
• Recolta Dorolţ ii – talna
Oraşu Nou 4-3
• victoria apa – Energia
Negreşti 0-3
• Someşul Oar – Crasna Moftinu
Mic 0-2
• t.Micula – victoria Carei 2-3
• Dari Lipău – Luceafărul Decebal 2-3
• aS ghenci – voinţa Babţa
(amânat, 24 mai)

SPORT LA TV

bloca vedetele viitorului. acesta a
glumit că la nevoie va băga nu
numai autobaza ci şi ambulanţa de
la teren în poartă numai să nu primească gol.
„am revăzut de câteva
ori meciul tur şi sper că vom apuca
să mai corectăm din greşelile făcute la Ovidiu. Nu cred că pornim
cu prima şansă, căci la acest nivel,
la juniori pot apărea fluctuaţii de
la un meci la altul, dar avem şansa
noastră şi trebuie să credem în ea”,
a amintit Nastai care a explicat şi
importanţa acestui campionat.
„vă daţi seama că ei au
venit cu trei zile înaintea meciului
la Satu Mare. tratează foarte serios acest campionat căci campioana merge direct în Youth
Champions League”, a mai spus
Nastai.

Căpitanul echipei, Sebastian Moroz a remarcat doar că singura diferenţă între ei şi cei de la
viitorul e că trupa lui Hagi e mai
mediatizată şi că jucătorii de acolo
poate că au avut şansa de a se naşte
în altă parte . „ Suntem pregătiţi şi
împreună cu colegii cred că putem
face un meci mare” a spus Moroz.
Pentru meciul de sâmbătă
e mobilizare mare la LPS, toţi elevii
liceului fiind aşteptaţi să vină la
meci.
Meciul este programat să
se joace sâmbătă, cu începere de la
ora 12:00. Comisia Centrală de
arbitri a şi desemnat brigada care
va oficia la acest meci. CCa a delegat trei arbitri băimăreni, Cristian
Codrea – la centru, Radu Despa şi
Cristian Lucaci la cele două linii.
vă reamintim că meciul

din prima manşă, disputat la Ovidiu, s-a încheiat la egalitate, 3-3,
după ce echipa lui Hagi a condus la
pauză cu 3-0.
În cealaltă semifinală se
vor întâlni Dinamo Bucureşti şi
Uta Bătrâna Doamnă (scor 1-1 în
tur). Finala este programată pentru
3 iunie la Mogoşoaia.

15:30 FOtBaL, Liga 2 •
DOLCE 1
Chindia Târgoviște - Olimpia
Satu Mare
18:00 FOtBaL, Liga 1 •
Digi, DOLCE, LOOK
Pandurii - aSa
20:30 FOtBaL, Liga 1 •
Digi 1, DOLCE 1, LOOK
CSM Poli iași - gaz Metan
21:45 FOtBaL, La Liga •
DOLCE 3
granada - Espanyol

EvENiMENt

Un nou meci-spectacol!

8 Fostele glorii de la FC Baia Mare şi Olimpia se întâlnesc azi pe “viorel Mateianu”
acum doi ani la Satu
Mare s-a jucat un prim meci al
amintirilor. am avut pe teren fostele glorii de la Olimpia şi FC Baia
Mare şi ni s-a promis atunci că cel
puţin o dată pe an vom avea parte
de astfel de surprize… Băimărenii
s-au impus atunci la penalty-uri,
iar, din păcate, revanşa s-a lăsat
cam mult aşteptată… Meciul retur
se va juca azi, 19 mai, pe stadionul
viorel Mateianu din Baia Mare de
la ora 17.

„Îi aşteptăm în număr
mare şi pe sătmăreni la acest meci.
Îmi aduc cu drag aminte de duelurile Baia Mare - Satu Mare , de
tribunele arhipline de pe vremuri.
Cred că aceste meciuri erau întrun top 5 al derby-urilor din România”, ne-a transmis Emil
Kemenes, unul dintre organizatorii revanşei de azi.
Iată şi lotul Olimpiei convocat
pentru acest derby:

Ovidiu Suciu, Paul Mihai, Paul
Levente, Ciprian Prodan, teger
istvan, Florin Fabian, tibi Csik,
Dacian Nastai, Liviu Năstruţ,
Lulu Dragomir, Marius Bălău,
Dani gabriel, vasilică Mihovici,
Dorin Ţuţuraş, Petre Batin, aurel
Boc, Puiu Melnic, Martin
Steibinder, , Bolba Mircea, ioan
Boje, andrei Estinca, Szilagyi Stefan, Bencze tibor.
antrenori: iosif vigu, iosif
Kalmar

Liga a 2-a

Liga 1

Olimpia şi Chindia deschid etapa a 35-a
Olimpia joacă azi la târgovişte şi pare a fi în căutarea primei victorii din această primăvară.
De la meciul din februarie de la
Braşov galben-albaştrii n-au mai
bătut pe nimeni şi drept consecinţă au ajuns pe nouă în clasament.
Pentru meciul de la târgovişte se pare că antrenorul Bogdan andone nu va putea conta pe
suspendatul Heil şi accidentatul
Kanalos. La care sigur se adaugă şi
lipsa pe termen lung a căpitanului
iuhas.
Chindia a pierdut etapa
trecută la Juventus şi a ieşit defini-

tiv din lupta pentru locul ce duce
la baraj.
Meciul va începe la ora 15,30 şi va
fi transmis de Digisport şi Dolcesport.
Iată programul etapei 35:
vineri, 19 mai, ora 15:30
Chindia Târgovişte - Olimpia
Satu Mare - DigiSport 1, DolceSport
sâmbătă, 20 mai, ora 11:00
FC Braşov - FC academica
Clinceni
Metalul Reşiţa - Luceafărul
Oradea

Dacia Unirea Brăila - CS afumaţi
sâmbătă, 20 mai, ora 11:30
Foresta Suceava - Sepsi OSK
Sfântu gheorghe - DigiSport 1,
DolceSport
duminică, 21 mai, ora 19:00
aSU Politehnica timişoara Uta Bătrâna Doamnă – ora 19
DigiSport 1, DolceSport
CSM Râmnicu vâlcea - Juventus
Bucureşti 0-3. Nu se dispută.
CS Baloteşti - Unirea tărlungeni
3-0. Nu se dispută.
CS Mioveni stă, deoarece Şoimii
Pâncota s-a retras în tur.
Dunărea Călăraşi stă, deoarece
aCS Berceni s-a retras în tur.

Kovacs Istvan, rezerva lui
Ovidiu Mazilu
Brigadă cu doi arbitrii din
Sătmar azi în play out-ul Ligii 1.
La iași, meciul CSM Poligaz metan va fi condus la centru de
sătmăreanul Ovidiu Mazilu iar
rezervă este ecusonul FiFa din
Carei, Kovacs istvan.
Este primul meci din
acest an în care Ovidiu Mazilu e
delegat la centru la un meci din liga
1.
interesant e că pentru
Ovidiu Mazilu nu e primul meci în
care are ca rezervă un ecuson FiFa.
acesta l-a mai avut pe Cristi Balaj

în brigadă la un meci de liga 1 în
2013, la Ceahlăul-U Cluj Napoca...
Partida de la iași se joacă
azi de la ora 20,30.

Gazeta de Nord-Vest
Angajez fată/băiat
la spălătorie auto şi vulcanizator. Tel:0746.817.662

Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.
SOCIETĂŢI

l I.P.J. Satu Mare initiază activitati
de recrutare a candidatilor pentru
participarea la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale
Ministerului Afacerilor Interne. Informatii suplimentare la Serviciul Resurse Umane telefon 0261807777
interior 20667
ANUNŢURI DE MEDIU

l RCS&RDS SA în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra
iniţierii procesului de elaborare și realizarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal – Construire staţie de
bază pentru servicii de comunicaţii
electronice, în comuna Viile Satu
Mare, intravilan, nr.cad. 103639, precum și a declanșării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în
vederea obţinerii avizului de
mediu.Prima versiune a planului
poate fi consultată la sediul titularului
din Piata 25 Octombrie, Nr. 13-15,
municipiul Satu Mare în zilele de luni
- vineri, între orele 10-14 și la sediul
Agenţiei pentru Protecţia Mediului
din Satu Mare str.Mircea cel Bătrân
nr.8/B în zilele de luni-joi între orele
8-16:30, vineri între orele 8-14, din
data de 15.05.2017.Publicul interesat
poate transmite, în scris, comentarii și
sugestii, până la data de 05.06.2017, la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare, str. Mircea cel
Bătrân nr.8/B, cod 440012, fax
0261733500, e-mail .
l
Tarr Attila Csongor si Tarr
Melinda, in calitate de titulari anunta
publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare si realizarea
primei versiuni a planului “Plan Urbanistic Zonal-Sediu Firma (Birouri),
spatii de depozitare si amestecuri de
substante pe baza de apa si solventi”,
precum si a declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in
vederea obtinerii avizului de mediu.
Prima versiune a planului poate fi
consultata la sediul proiectantului din
Satu Mare, str.Corneliu Coposu,
nr.2/58B, 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-joi intre orele 8-16, vineri intre
orele 8-14, din data de 23.05.2017.
Publicul interesat poate transmite, in
scris, comentarii si sugestii, pana la
data de 06.06.2017, 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
l Sistemul de Gospodarire a apelor
Satu Mare cu sediul in municipiul
Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/A, titular al proiectului”Desfiintare depozite carburanti la baza de
productie a SGA Satu Mare, jud.Satu
Mare anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de
catre APM Satu Mare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul de
mai sus, propus a fi amplasat in municipiul Satu Mare, str.Magnoliei,

Mica publicitate
SOCIETATE DE EXPERTIZA CONTABILA, ANGAJEAZA CONTABIL/A
CU STUDII SUPERIOARE IN
DOMENIU, FINALIZATE
SAU IN CURS DE FINALIZARE. EXPERIENTA IN DOMENIU
CONSTITUIE AVANTAJ.
CV-URILE SE TRIMIT
PANA IN DATA DE 25
MAI 2017 LA
ADRESA contabilitate@busi
ness-assist.ro.
nr.40, jud.Satu Mare. Proiectul deciziei etapei de incadarre si motivele
care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele
de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri
intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei etapei de
incadrare in termne de 5 zile de la data
prezentului anunt
l Wash Car Nicolas SRLD, cu
sediul in Loc.Santau, nr.664,
com.Santau, jud.Satu Mare, titular al
proiectului: “Realizare vulcanizare
auto”, propus a fi amplasat in loc.Santau, nr.165, com Santau, jud.Satu
Mare, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru
proiectul mentionat. Proiectul deciziei etapei de incadare si motivele
care o fundamenteaza poate fi consultat la sediul APM Satu Mare,
mun.Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, jud.Satu Mare, in zilele de
luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri
intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de
incadrare in termne de 5 zile de la data
prezentului anunt
OFERTE DE SERVICIU

SC Bonvi Impex SRL angajeaza
manipulant marfuri alimentare,
conditii avantajoase de salarizare. Informatii la sediul societatii, B-dul Closca, nr.94

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

SC Mc Daniels,
angajează şofer
cat D
pentru ruta Satu
Mare –Tăşnad.
Program de lucru :
2 zile cu 2 liber. Tel:
0752.009.584
Cautam femeie de servici serioasa pentru un
restaurant.
Informatii la numerele
0754615756
sau
0746357532
l Angajam soferi categoria C-E
cu experienta, transport marfuri intern-international, Satu Mare.
0748467388.
l Angajam soferi categoria C-E
cu experienta, transport marfuri intern-internationa l ,Carei.
0748467388..
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 ziliera
,experienta
de
ospatar
,0743804427.
l Injectii (I.V., I.M.), perfuzii la
domiciliu (SM malul drept al Somesului). Tel.0755.841.911
l Ingrijesc copil, fac curatenie in
blocuri, case, farmacii etc. Telefon
0755.620.543
l Amenajari exterioare, gradinarit. Tel. 0754679354
MATRIMONIALE

l Tânăr 38 ani doresc cunoștinţă
cu o doamnă domnișoară de vârstă
apropiată,fără copii,care îi place să
locuiească la ţară.Tel: 0746.906.404
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GP Sofa angajeaza
la fabrica noua, in
Parcul Industrial Sud:
Responsabil de mediu, Gestionar Depozit, Controlor Calitate,
Inspector Resurse Umane, Muncitori Necalificați, Sudori,
Tapițeri, Lăcătuși, Tâmplari, Stivuitoristi, Confecționere,
Desenator Tehnic Grafician IT, Programator IT, Agenti de
Securitate, femeie de serviciu.

Oferim: salariu atractiv, plata orelor suplimentare, tichete
de masa si transport gratuit.
Va asteptam pe str. Uzinei, nr. 6-8, telefon 0736
301 151
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 521.711,50 lei. Casa este structurata
astfel: subsol: magazii - depozit, wc; parter: living, bucatarie, camara,
baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida iar incalzirea se realizeaza 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
09.06.2017, ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde
la termenul din 09.06.2017, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi
ora in zilele de 16.06.2017, 23.06.2017 si 30.06.2017, la acelasi pret.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor achita un avans de
10% din valoarea de strigare. Informaţii: 0723.52.11.59, 0746.999.771,
0740.520.983 sau 0361.428.128.

Nr. 665 / 17.05.2017
INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul în Satu Mare,
str.Maramureș nr.15, înregistrat la UNPIR sub nr. RFO II –
3778, CIF 31609950, (fost C.I.I. LUCIAN DIMULESCU)
în calitate de lichidator judiciar, anunță scoaterea la licitație a
următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos. Licitațiile se vor
ține la biroul INSOLVADMIN RO IPURL din Satu Mare, Pța Libertății nr.20, cam.206 :
SC DORHER INVEST SRL, CUI 28333463
a) Autoutilitară Ford Transit, nr.înmatriculare SM-08DHR, an fabr.1994 – 2284,44 lei
b) Compactor Bitelli – defect – 2873,58 lei
c) Mobilier – 56,72 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni și miercuri, la ora 8:30.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea
de pornire.

TRANSPORTURI

l Transport ieftin nisip, balastru,
diverse cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana.
0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse,
3,5 tone. Telefon 0753-660219,
0763-758923.
NR.650/15.05.2017

INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul în Satu Mare,
str.Maramureş nr.15, înregistrat la UNPIR sub nr. RFO II – 3778, CIF
31609950, numit lichidator judiciar al SC HAZELTON PRINT SRL cu
sediul in loc. Păulești nr.34, jud.Satu Mare, nr.inregistrare O.R.C.
J30/142/2011, CUI 28101595, notifică persoanelor interesate deschiderea
procedurii simplificate de faliment împotriva SC HAZELTON PRINT SRL,
prin încheierea nr.184/F/CC/02.05.2017 pronunţată de Tribunalul Satu Mare
în dosar nr. 1940/83/2017. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanţelor – 13.06.2017. Termenul de verificare a creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar al creanţelor – 22.06.2017.
Termenul de definitivare a tabelului creanţelor, de întocmire si afişare a tabelului
definitiv – 20.07.2017. Termenul pentru depunerea opoziţiilor la deschiderea
procedurii – 10 zile de la primirea de către creditori a notificării. Data primei
sedinte a adunarii creditorilor – 27.06.2017 ora 10, în Satu Mare, P-ţa Libertăţii
nr.20 cam.206, la biroul INSOLVADMIN RO IPURL. Cererile se vor depune
la dosarul 1940/83/2017, la Tribunalului Satu Mare, în 2 exemplare şi vor fi
timbrate cu taxa judiciară de timbru de 200 lei.

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând
ca în funcție de prevederile Codului Fiscal să se adauge TVA la
prețul de vânzare, pentru fiecare caz în parte, dacă va fi cazul.
Solicităm persoanelor interesate de cumpărarea bunurilor depunerea de oferte pentru cumpărarea acestora. Ofertele
vor fi depuse la lichidatorul judiciar.
Informații suplimentare– tel.0745545862.
NR.680/18.05.2017
INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul în Satu Mare,
str.Maramureş nr.15, înregistrat la UNPIR sub nr. RFO II – 3778,
CIF 31609950, numit administrator judiciar al SC AIRMETIC
SRL cu sediul cu sediul in Satu Mare, str.Dara nr.43, jud.Satu
Mare, nr.inregistrare O.R.C. J30/1134/2003, CUI 15999568,
notifică persoanelor interesate deschiderea procedurii generale de
insolvență împotriva SC AIRMETIC SRL, prin sentința civilă
nr.193/F/08.05.2017, pronunţată de Tribunal Satu Mare, Secţia a
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul
148/83/2017. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de
admitere a creanţelor – 23.06.2017. Termenul de verificare a
creanţelor, întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar
al creanţelor – 17.07.2017. Termenul de definitivare a tabelului
creanţelor, de întocmire si afişare a tabelului definitiv –
14.08.2017. Data primei sedinte a adunarii creditorilor –
21.07.2017 ora 10, în Satu Mare, P-ţa Libertăţii nr.20 cam.206, la
biroul INSOLVADMIN RO IPURL. Cererile se vor depune la
dosarul 148/83/2017, la Tribunalului Satu Mare, în 2 exemplare
şi vor fi timbrate cu taxa judiciară de timbru de 200 lei.
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EURO INSOLV S.P.R.L., scoate la vanzare,
prin procedura insolventei, bunurile falitelor:
case, apartamente,terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel.
0744601144 sau 0749212108
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 depozitare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare, str.
Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
Centru de zi Sc Andandino Land Srl, situate in Satu Mare,
str. Liviu Rebreanu, nr. 76, in suprafata de 628,24 mp si teren
aferent 1.348 mp la pretul de 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 depozitare 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 localitatea Botiz, ferma Osvareu, jud. Satu Mare, 57.810 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL,
str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354 euro.
Cladirea administrativa (Locatem) suprafata utilă de
349,86 mp, cu hala de productie cu suprafaţa utilă de
1.251,72 mp. Situat în localitatea Satu Mare, str. Energiei,
nr. 4-6, la suma de 604.054 lei.

Autoutilitara Ford Tranzit SM 98 DOM la 14.000 lei
Buldoexcavator WB93R-2 la 40.000 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

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

Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în loc. Satu
Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud. Satu Mare. si casa de
locuit si anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de vanzare
de 80.000 euro.
Apartament nr.1 , in casa de locuit , situata în Satu Mare ,
str.G.Baritiu , nr.127/B , parter, la pretul de 25.000 Euro.
Apartament cu 1 camera, Cluj Napoca, str. Almasului, nr. 6,
ap. 2, la suma de 26.250 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare , str.Ion
Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la 800 Euro.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS
POT FI INCHIRIATE!!!
Terenuri
Teren intravilan (Le Griff ) in localitatea Decebal, str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la
suma de 27.227 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 33.410
euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu Mare, str.
Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp, la pretul de 55.450
lei.
Teren construibil in suprafata de 7700 mp in localitatea
Tureni, utilitati apa, curent, gaz 100 m, vis-a-vis de Motel
Paradis, in vecinatate de centrul logistic AQUILA, judetul
Cluj la pretul de 184.950 euro.
Teren intravilan (MDS Vlampa) situat in Satu Mare zona
Petre Ispirescu f.n. impartit in 5 parcele de 350 mp pana la
499 mp, la suma 187.896 lei.
Teren intravilan (West Regal) situat în localitatea Satu
Mare, str. Păuleştiului, nr. 76, judeţul Satu Mare, în suprafaţa
de 1.800 mp la pretul de 120.000 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 ASSIST TREND SRL
Stoc de produse de igiena 3613 lei.
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
dacia 1305
1.000
pompa rk
2.267.72
combina frigorifica
casa de marcat 572.5
casa de marcat 480
sistem de supraveghere
sistem de supraveghere
mobilier
1.500
sistem gestiune 5.425.98
sistem gestiune 6.367.57

20.000
924.29
811.29
770.97

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 8.535,7 Lei
Dacia SM 42 CBA (frig) 2.012,9 Lei
Dacia SM 04 MFL (frig) 4.817,3 Lei
Citroen Jumper (frig) 7.012,3 Lei
SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile
SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de transport
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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
Instalatie tratat la pretul de
Freza rotativa la pretul de
Tocator resturi la pretul de

1690.5 lei
4103.6 lei
5419.8 lei
8155.5 lei

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

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 tricotajelor.
SC TEBO AUTO SRL
Diferite piese, stoc
SC TEBO SA
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.
SC TACOMARA SRL
notebook
100,00 lei;
baterie sanitara; 10,00 lei.
SC SZALKA TUZEP SRL
Diverse bunuri mobile
SC SOTARA SRL
AUTOTURISM OPEL 8,866.00 lei
SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD

23.894,15 lei

SC SIMALEX GROUP SRL
AUTOTURISM FORD
1,000.00 lei
GENERATOR 3KW
1,000.00 lei
GENERATOR 2,2KW
1,000.00 lei
CENTRALA TERMICA 500.00 lei
GENERATOR ELECTRIC 1,000.00 lei
MOBILIER
600.00 lei
SC EUROPOWER M&M SRL
Ford Transit an 1991 defect
pret 2170 lei
Diverse bunuri mobile
SC WEST REGAL SRL
autoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI
3.568 lei
autoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0 DTI
2.082 lei
Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar
din str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri, SC ERGOLEMN S.A ora 08:00, , SC. LOCATERM S.A. 09:00, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 09:30, SC OVO PLUS SRL 10.00, SC B&G ITALCONSTRUZIONI SRL 10:30, SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00, SC MIDICONS SRL 11:30, SC
MDS VLAMPA CONSTRUCT SRL 12:00, SC BIZMANN SRL 12.30, SC PANATEK SRL ora 13:00, SC
DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC ELEGANCE COM
SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri
ora 13:00 lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe siteul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica
bunurile debitoarei: Autotractor marca Volvo 3 bucati, prêt
de pornire 12.900 euro, Semiremorca Krone 1 bucata prêt
de pornire 4.900 euro, licitatia se organizeaza in fiecare zi de
vineri ora 9:00 am, si va avea loc in localitatea Dorolt nr.
233/E, jud. Satu Mare.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate
de administrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fabrica de procesare mezeluri cu utilajele aferente la suma de
427.717 euro, loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul
Satu Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC VIRAG TREND
ARUHAZ 2013 SRL, desemnat conform încheierii nr
376/F/CC/2016 din data de 22.08.2016, pronunţată de
Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.1972/83/2016, scoate
la vanzare bunurile falitei ce consta in camere frigorifice, mobilier comercial si stocuri de marfa la pretul de 13.680 Euro.
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi
se pot adresa lichidatorului judiciar la sediul ales al acestuia
din str. Constantin Brancoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, sau la
nr. de telefon 0749212108, 0361 809 462; sau email office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor mai sus exprimate nu conţin TVA.

Vând casă cu etaj în Satu Mare
str. Turturelelor. Preţ convenabil. Telefon (0742) 031 844.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balastru, pietriș, moloz, pământ pentru grădină și gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozitate și punctualitate maximă. 0749656172, 0734-625231.
PRESTĂRI SERVICII

Lansez porumbei albi la nunţi
sau alte evenimente. Telefon
0742-784765, 0723-969946.
Instructor auto, autorizat,
categ. B. 0746-604824.

l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224
l Fac masaj si menaj la familie
mai in varsta. Tel. 0745416027,
0743989352.
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti, botezuri, majorate la pret corect. Bonusuri masina de facut bule de
sapun, fotografii magnetice. Tel:
0743.612.415
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare Windows XP, 7,8,
setare reţea Wi-Fi, curăţire unitate,
instalare programe oﬃce etc. La nevoie-deplasare la domiciliu. Telefon
0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete cu hărţile 2014, full
Europa, compatibil cu toate aparatele cu harta pentru mașină mică,
camion. Telefon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la preţ corect. Bonus: mașină
de făcut bule de săpun, fotografii
magnetice. Telefon 0743-612415.
l
Retapiţez canapele. 0749596016.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-218476.
l
Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat.
Telefon: 0740-458421.
l Executăm și reparăm cazane
de făcut pălincă la comanda clientului, de orice dimensiuni de la 1,5
litri până la 1000 litri chiar și la domiciliul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parchetat,
parchet clasic + parchet laminat cu
mașină aspirator. Telefon 0744935068.

l Execut lucrări de reparaţii electrice și electrocasnice. Telefon
0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, copertine din fier și din
inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la
domiciliul clientului. 0742993505.
l Executăm toată gama de lucrări în instalaţii sanitare și gaze naturale la preţuri avantajoase.
Proiecte, montări și service microcentrale, apă, canalizare. Autorizaţii
ISCIR + ARGN. Telefon 0757327765, 0721-290955, 0770914478.
TERENURI

Vând 30 de ari de teren cu loc
de casă şi front deschis pe
Calea Odoreului. Preţ negociabil. 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. Recomandat pentru spatii comerciale 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.
Vand gradina 10 ari, intravilan,
Satu Mare, pe malul drept al Somesului, paralel cu strada Diana.
Accesul auto de pe strada
Constantin Brancusi. Telefon
0722.716.667
l De vanzare 25 ari teren intre
Somes si dig, jumatete cu pomi
fructiferi mari, restul pentru gradinarit. Telefon 0771.223.795
GARSONIERE

l Vand Garsoniera pe strada Arinului. 7000 euro negociabil.
0741458203

Welness Spa
Ravensburg Nr.7

Casa de vanzare in Complex Turistic Borsa,situata langa DN 18, la
cinci minute de pârtia de
schi,intabulata pe persoana fizica. Locatia este
dispusa pe 4 nivele,incluzând 10 camere, 6 bai, living, o terasa exterioară,
plus un spatiu de 150 m.+
o anexa cu ciuperca deasupra din lemn. Mai
multe detali la tel.0744
298 393
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

l Vând garsonieră Micro 15, etaj
I, termopane, 20 mp, preţ - 11.000
euro. Telefon 0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera
confort sporit, casuta alcatuita din
camera bucatarie baie (apa, curent)
situata langa strand. Tel:
0770.467.713
APARTAMENTE 2 CAMERE

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

l Apartament in Solidaritatii
etaj 1 ,renovat recent ,2
camere,17500 euro .0743066342
l Vand apartament ultracentral
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 Vand apartament 3 camere,
et.4, micro 15, renovat recent,
27.000 euro. Tel 0747519133
l Vand apartament 3 camere in
micro 17 etaj 4 Tel :0744.646.152
APARTAMENTE 4 CAMERE

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

Satu Mare
FitneSS
Solar
Saună

Vând convenabil
apartament cu
2 camere,
mobilat, cu utilități (ușă
metalică, frigider, agaraz).
Carpați I, Al. Clăbucet nr. 9,
bloc 3, scara E, etaj 3. La
dispoziție din octombrie
2017. Telefon 0745 787 571
sau 0741 768 185.
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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

Închirieri Auto
0740.202.156

Piese auto & Asigurări
www.veironauto.ro

VÂNZĂRI CASE
Case:
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 Decembrie 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 depozit, având ac. 75 mp + teren intravilan
format din două parcele, având suprafața totală
de 3.223 mp – 1.400.000 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp 324.654 euro
Spațiu industrial, situat în loc. Satu Mare, str.
Careiului, nr. 160, jud. Satu Mare, compus din
depozit cereale, fose septice, pături uscare 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 –
251.361,15 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de productie
si depozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren
aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp 214.795 euro
Hotel-Restaurant P+M (“HOTEL Bradul
Argintiu” ), situat în comuna Voșlăbeni, sat
Izvorul Mureșului, nr. 50/B, jud. Harghita, având
aria construită de 938mp, aria desfășurată 1.876
mp și două centrale termice + teren intravilan în
suprafață de 5.023 mp, alaturi de trei constructii
nefinalizate. - 200.000 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren
extravilan 21.500 mp – 147.483,50 euro
Spatiu comercial si socio-administrativ
S+P+2E, partial construit, in suprafata de 214
mp, depozit, birouri si 2 soproane in SC=144mp
si 36 mp + teren 4.437 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Alecu Russo, nr. 25/A – 600.000 lei +
TVA
Teren 3.104 mp + constructii, hala depozitare 540 mp, anexa la hala - 125 mp, spalatorie auto 80 mp, atelier - 96 mp, atelier croitorie - 50 mp,
atelier/depozit - 77 mp, sopron descoperit - 125
mp, platforme betonate - 1.600 mp, Satu Mare,
str. A. Berinde, nr. 27 – 121.385 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator- 54.159 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
( proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 54.640 euro
Constructie cu destinatie productiv-administrativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situate in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 33.000 euro
Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
21.140 euro
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 – 35.000 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,
caroseria 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 dezmembrat, stop spate stânga spart,
personalizată autocolant/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 )proprietatea Termotib SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kinetoterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) proprietatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
Bunuri mobile ( Miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) proprietatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) proprietatea Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente )proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) proprietatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse
) proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea
Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sectionale pentru usi de gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca ) proprietatea Agro
Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje constructii ) proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea Termo Market Group SRL-D

Vând parterul din casă cu 2
nivele cu grădină, cartierul Titulescu. Telefon 0752217797 sau 0740-463442.
Vând casă pe strada Retezatului nr. 30. Curte comună. Preţ
29.000 euro sau schimb cu
apartament. 0740-227618.

l
Vand casa finisata cu 4 camere+2 bai, bucatarie cu centrala
termica cu 4,8 arii in total curte si
gradina. Telefon 0746.957525
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 Hașdeu 14, Casă 2 camere, bucătărie, baie, cu intrarea prin curte
comună. Vând 32 000 Euro sau
schimb cu apartament. Telefon
0742943135.
IMOBILIARE CAREI

l
Vand casa, Carei.
0744131384.
IMOBILIARE
ALTE LOCALITĂŢI

VAND LOC DE CASA IN
SATU MARE, IN CARTIER IRIS, 9 ARI, INTRAVILAN,
OFERTA
AVANTAJOASA. TELEFON 0744.432.370
Cladire in Borsa, Maramures,
trei nivele, suprafata locuibila
280 mp, str.Viilor, nr.59, gradina 21 de ari plus anexe gospodaresti. Merita vazuta. Tel
0748.559.286

l
Vand casa Ratesti cu curte,
gradina, 14 ari, fatada la Drumul
European. 0744244031
l Vand loc de casa in Livada la
Gara mica, 10 ari, front 16 m. Tel
0746.957525
l Vand casa Ghenci, str. Principala. 0746343641
l Inchiriez spatiu comercial, 30
mp.zona centrala in Negresti Oas.
Tel.0744.868.621
VÂNZĂRI AUTO

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
l
Vand Audi A4 1.9 TDi,
Combi, din 2001, neinmatriculat,
cutie automata, 2500 euro.
0744897711
l
Vând mașină Volvo
S40,2012,30.000km
bord.Tel:0723.185.381,0726.210.
996
PIESE DE MAŞINI

Vânzări anvelope second
hand si noi. Jante tablă si aliaj,
tel:0746 817 662
l Vind camioneta Iveco 3500
kg, 7 locuri, neinmatriculat, roti
duble si rezervoare din tabla pentru
combustibil
1.000
litri.0744897711

Vând convertor turbo,
2 bucati. 0731110235
l Vand piese pentru Dacia, dezmembrez Dacia, electromotor, alternator, capota, bara, etc. Tel
0740698675
VÂNZĂRI DIVERSE

Vând rafturi de biblioteca din
pal nelaminat - 700 lei, negociabil + rafturi de magazin. Sufragerie de camera - 1200
negociabil, dulapior mic pe rotile, 250 de lei. 0742 987 140.
l Vând ecograf Sonoace 8000
SA doppler color 2 sonde cu garanţie și contract de service
Tel:0723.185.381,0726.210.996
l Vand Istoria Romanilor 4 vol.,
Ed. Academia Romana 2001.
0726622189.
l Vand peleti fag, producator,
Carei. 0748220359.
VANZARI ANIMALE

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

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

l Vand mazarica, samanta de
lucerna, trifoi si ghizdei.
Tel.0752.941.997, 0757.757.606
l
Vand peleti producator.
0748220359.
ÎNCHIRIERI

Inchiriem in Satu Mare, Centru Nou, in imobil nou de birouri cu lift, 72 mp, etaj 2,
pentru diverse servicii: birouri,
cabinete medicale, avocatura,
notar, salon infrumusetare etc.
Tel: 0743.015.808
Inchiriem spatii pentru birouri,
central, b-dul Vasile Lucaciu
nr.3, persoana de contact telefon 0746.203.387

Vindem sau inchiriem hala
productie 700 mp, depozit,
birouri, dotata cu toate utilitatile, 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.

Federalcoop
Satu Mare

Vând pastrăvărie Km 9 Negreşti Oaş, sau schimb cu apartament în Satu
Mare. Tel. 0745526167

dă spre închiriere spaţii la etajul clădirii
din str. DECEBAL, nr. 2, Satu Mare,
pentru activitate de birotică.

Vând teren intravilan 75 ari, cu hală 1000 m/2, toate utilităţile pe strada
Depozitelor. tel 0745526167.

Informaţii la: 0261-712670.

l
Dau apartament în chirie
micro 17 Bdul Independenţei etaj
4 mobilat 150 euro. 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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Programe TV

Televiziunea
care te respectă!

Recomandare
Ora 20.30 - Bona de la
forţele speciale
07:00 1 Matinal Partea I 08:00 1 Matinal - Partea a II-a
09:00 1 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 Parlamentul
României 12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum 14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeşte corect! 15:00 AP
Fără etichetă 16:00 Ştiri 16:05
EURO polis - Istoria ciocolatei în
Romania* Artisti plastici ruteni,
evrei 17:00 Telejurnal 17:30
Cooltura 18:30 Pulsul zilei - Partea
I 19:35 Pulsul zilei - Partea a II-a
20:00 Telejurnal 20:50 Sport
21:00 12 Povestea lui Dumnezeu tacerea 22:00 AP Provocări, decizii, efecte - Cele două state
coreene 22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ştiri 23:55 La bani
mărunţi

gătește mai bine 20:30 Astă seară
dansăm în familie 23:00 AP
Dosarele DNA 00:00 AP Trăsniți
din NATO (R) 03:30 Mama mea
gătește mai bine (R) 04:30 Focus
18 (R) 05:45 AP Nimeni nu-i perfect 06:00 Chef Dezbrăcatu’ (R)
06:45 Teleshopping

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 AP Românii au talent
00:15 12 Moneyball: Arta de a
învinge 02:45 AP Vorbeşte lumea
(R) 05:00 AP Lecţii de viaţă (R)
06:00 Ce se întâmplă doctore ? (R)
06:30 Arena bucătarilor (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
Pretul dragostei (R) 15:00 P 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 ingurătate 20:00 AP
Pretul dragostei 22:00 P Inimă de
frate 23:00 12 Moștenirea 00:00
AP Pasiune și utere (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)

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 Acces direct
19:00 Observator 20:30 12 Să
moară Romeo 23:00 iUmor (R)
01:00 12 Să moară Romeo (R)
03:15 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 14:30Teleshopping 14:45
Mama mea gătește mai bine (R)
16:00 AP Am fost șaisprezece
18:00 Focus 19:30 Mama mea

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshopping 08:15 AP Testul de rezistenţă (R)
09:15 Teleshopping
09:45 AP Dragoste la prima vedere
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 15 Evadare disperată
01:00 Știrile Kanal D (R) 02:15
AP Dragoste infinită (R) 04:15 AP
Te vreau lângă mine (R) 06:00
Teleshopping

07:45 12 Familia
Fang 09:30 12
Pact matrimonial
11:00 12 Mă
cheamă Costin
11:20 12
Marțianul 13:40 12 Familia Hollar 15:10 12 Căpitanul America:
Război civil
17:40 Filme și
vedete 18:10 12 Familia Fang
20:00 18 Quarry 21:15 18 Hostel
- Căminul ororilor 22:50 15
Când se rupe craca 00:35 12
Afacerea Est 02:00 12 Toți oamenii regelui 04:05 12 Meda
04:25 18 Hostel - Căminul ororilor 06:00 12 Noi suntem Marshall

07:00 – Avocat TV (reluare )
08:00 – Ora Adevărului (reluare)
09:00 – Program pentru copii:
„Aqua Viva”, ep. 13,14
09:30 – La vârsta noastră...
10:00 – Teleshopping
11:00 – Program pentru copii:
Adevaruri biblice ep 15,16
12:00 – Politica Sătmăreană
(reluare)
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi dor
(reluare)
15:00 – Teleshopping
16:00 – Istoria Petroului ep
5,6
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 AP Familia Simpson 17:30 AP Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA Europa League (PREMIERA) 21:00
Stiri Sport.ro 21:15 AP Local
Kombat Finala, Raul Catinas Paul Slowinski (EXPLOZIV)
22:00 AP Prison Break 23:00 AP
„Asediu pe Wembley”, Box: Klitschko vs Joshua, Simion vs Quigg
(EXPLOZIV) 00:00 Stiri Sport.ro
00:30 AP Fight Night: GREU DE
UCIS!, Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV) 01:00 Ora
exacta in sport 03:00 AP La bloc
05:00 O ra exacta in sport (R)
06:00 Ora exacta in sport (R)
07:00 Omnisport:
Watts 08:00 Fotbal:
Fotbal FIFA 08:30
Fotbal:
Campionatul European
UEFA U-17, la Croaţia 09:30 Ciclism: Turul Italiei 11:00 Fotbal:
Campionatul European feminin
sub 17 ani, la , Cehia 12:00 Fotbal:
Fotbal FIFA 12:30 Fotbal: Liga
Americană de fotbal MLS, la ,
13:00 Ciclism: Turul Italiei - Il
Giro astăzi 14:00 Ciclism: Giro
Extra 14:15 Ciclism: Turul Italiei
18:15 Ciclism: Giro Extra 18:30
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 20:25
ştiri: Ştirile Eurosport 20:30 Fotbal: Campionatul European feminin sub 17 ani, la , Cehia 22:00
Ciclism: Turul Italiei - Il Giro
astăzi 23:00 Fotbal: Campionatul
European UEFA U-17, la , Croaţia
00:25 ştiri: Ştirile Eurosport 00:30
Ciclism: Turul Italiei - Il Giro
astăzi 01:30 Omnisport: Watts
02:30 Ciclism: Turul Italiei 04:00
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia
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 Exces de
putere 3:00 În Premieră 00:00

17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora Adevărului
19:00 – Printre randuri
19:30 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV
20.45 – Incursiune in cotidian
21.40 – Secția de polișie ep 5,6
23:00 – Ştiri NV TV
23:30 - Muzică de petrecere
00:00 – Box Office
00:30 – Music News
01:00 - Spectacol „Remember
Elvis Presley”
03:00 - Concert simfonic
04:00 – Incursiune in cotidian
05:00 – Box Office
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV (reluare)
Ştiri 01:00 La Ordinea Zilei 03:00
Exces de Putere (R) 04:48
Teleshopping 06:00 Ştiri
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 Banii vorbesc 20:00
Prime Time News 21:00 Realitatea omânească 23:31 Realitatea
de la fix 00:00 Realitatea de la fix
00:30 Academia de evaziune 02:00
Realitatea de la fix 03:00 Newsroom 04:00 Jocuri de Putere 06:00
Oameni şi fapte
07:40 Comoara
din container Marea
Britanie
08:10 Războiul depozitelor - Canada - Frate, unde-i
depozitul meu? 08:35 Licitații
contra cronometru - Un pericol
triplu 09:00 Cum se fabrică diverse
lucruri? 09:30 Cum se fabrică ? Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și cuțite
utilitare 10:00 Supravieţuire în doi
- În vârtejul iernii - Partea 2 11:00
Maşini pe alese - Lamborghini Urraco 12:00 Lupte între roboți
13:00 Lupte între roboți 14:00
Lupte între roboți 15:00 Tehnologie extremă - Canalul Panama
16:00 Comoara din container Marea Britanie 16:30 Războiul
depozitelor - Canada - Frate,
unde-i depozitul meu? 17:00
Licitații contra cronometru - Un
pericol triplu 17:30 Fail Army Episod 8 18:00 Maşini pe alese Ford Popular 19:00 Cum se
fabrică ? - Sticlă turnată, cabine
pentru camionete, lână de alpaca
și cuțite utilitare 19:30 Cum se
fabrică diverse lucruri? 20:00
Teste de bărbăție - Episod 4 21:00
Deschizătorii de drumuri Botezul focului 22:00 Mistere descifrate - A fost găsită Cursa 370?
23:00 Nerecomandat celor slabi
de inimă - Adevăr sau ficțiune
00:00 Camioane în Australia
01:00 Trenuri în Australia 01:50
Teste de bărbăție - Episod 4 02:40
Deschizătorii de drumuri Botezul focului 03:30 Mistere descifrate - A fost găsită Cursa 370?
04:20 Maşini pe alese - Willys Jeep
– SUA 05:10 Cum se fabrică ?
05:35 Cum se fabrică ? Baloane/Tapet/Cartofi prăjiţi
congelaţi/Becuri cu incandescenţă

HOROSCOP

BERBEC (21.03 - 20.04)
Se pare că sunteţi agitat şi nervos din cauza unor
probleme financiare.
TAUR (21.04 - 21.05)
S-ar putea ca relaţiile
parteneriale să fie încordate
din cauza stării de agitaţie pe
care o aveţi de dimineaţă.
GEMENI (22.05 - 21.06)
Nu sunteţi în cea mai
bună dispoziţie şi aveţi tendinţa să exageraţi. Încercaţi să
nu vă susţineţi cu încăpăţânare
punctul de vedere!
RAC (22.06 - 22.07)
Dimineaţa s-ar putea
să vă schimbaţi programul din
cauza unor probleme familiale.
Un prieten vă propune o colaborare care v-ar putea ajuta să
vă îmbunăţiţi simţitor situaţia
financiară.
LEU (23.07 - 22.08)
Nu încercaţi să cereţi
astăzi o mărire de salariu, chiar
dacă sunteţi convins că o meritaţi!
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)
Dimineaţa s-ar putea
să vă sune o rudă din altă localitate şi să vă anunţe că intenţionează să vă viziteze.
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)
Astăzi s-ar putea să nu
fiţi prea inspirat şi nici prea comunicativ. Evitaţi întâlnirile de
afaceri şi călătoriile, pentru că
sunteţi predispus la greşeli!
SCORPION (23.10 - 21.11)
Se pare că nu vă simţiţi în apele dumneavoastră,
tocmai acum, când aveţi multe
de rezolvat. Vă sfătuim să nu vă
asumaţi riscuri importante,
pentru că aveţi puţine şanse de
reuşită.
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)
Dimineaţa s-ar putea
să vă indispună un telefon primit de la o rudă.
CAPRICORN (21.12 19.01)
Aveţi tentaţia să începeţi mai multe treburi deodată.
Vă sfătuim să nu fiţi nerăbdător, pentru că riscaţi să faceţi
greşeli.
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)
Dimineaţa s-ar putea
să fiţi indispus din cauza dificultăţilor financiare. Vă recomandăm să vă păstraţi
cumpătul, indiferent ce se întâmplă, şi să ascultaţi sfaturile
unei persoane mai în vârsta.
PEŞTI (19.02 - 20.03)
Încercaţi să fiţi mai
atent la cheltuieli! Ca să evitaţi
o ceartă cu partenerul de viaţă,
vă sfătuim să vă consultaţi înainte de a merge la cumpărături.
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Ultima oră

Grindeanu: autoritățile locale vor putea
finanța transparent activități sportive
cristian stan

Ce-o fi oare?

G

uvernul va aproba în
ședința de joi, printr-o
ordonanță de urgență,
modificarea Legii educației
fizice și sportului, astfel încât
autoritățile locale vor putea
finanța "clar și transparent"
activități sportive, a declarat
premierul Sorin Grindeanu, la
începutul ședinței Executivului.
"În sfârșit, Ministerul
tineretului și sportului a venit cu
un proiect de ordonanță de
urgență privind modificarea și
completarea legii educației fizice
și sportului 69/2000, astfel încât
să se reglementeze acest cadru, să
fie mai clar și să fie în ajutorul
activității sportive. am ținut
foarte mult să avem acest punct

pe ordinea de zi, dacă ar fi fost
posibil și mai demult era mai
bine, dar e bine și așa pentru că
vom
vorbi
despre
anul
competițional 2017 — 2018, iar
prin reglementările pe care le

avem prin acest proiect de
ordonanță de urgență se dă
posibilitatea inclusiv autorităților
locale să finanțeze în mod clar,
transparent activitățile sportive",
a afirmat sorin Grindeanu.

lucrările la rețeaua de
gaz din aceste zile au cam dat
peste cap circulația în unele zone
ale orașului. iar șoferii au fost
băgați în ceață de apariția unor
semne de circulație care s-ar bate
cap în cap în orice chestionar de
la Poliția rutieră...
cam așa stau lucrurile și
pe strada ștefan cel Mare, unde
peste noapte avem accesul interzis, oprirea interzisă și viteza maximă 30 km/h. cu circa 5 metri
înainte de aceste trei semne pe un
singur stâlp este amplasat un alt
semn ”accesul interzis”.
cum s-ar traduce asta
ne-au explicat mai mulți prieteni
virtuali la apariția pozei pe facebook...” noa e interzis a stationa

daca mergi mai tare de 30 km/h”,
” traducere liberă: Nu-i slobod
da’ dacă tăt n-ai oprit du-te batăr
cu 30 !” sau ”aia-i reducere de viteză la pietoni ca să aibă timp mai
încolo să se oprească pentru a admira în tihnă casa cu cârje”...care
cârje sau bârne parcă au dispărut,
dar asta e o poveste pentru bursa
de mâine.

MaraMureşul istoric și asociația țara oașului

Parteneriat în promovarea tradițiilor și obiceiurilor
oșenești

Anunț
s.c. Florisal s.a. anunţă locuitorii
municipiului faptul că plata serviciilor de
salubrizare se poate face prin următoarele
modalități:
din
proiectul
“Zilelor
Maramureşului – Haida, hai în
Maramureş”, eveniment cultural de
amploare organizat de consiliul
Judeţean Maramureş, care a ajuns

la a iii-a ediţie, şi are ca scop promovarea potenţialului turistic al
judeţului, atât în ţară, cât şi în
străinătate.
Dumitru Ţimerman

satu Mare

Doar miercuri, fără programare,
la paşapoarte!
Pentru a nu restricţiona
sub nici o formă accesul
cetățenilor la serviciile publice comunitare de înmatriculări auto și
permise de conducere, după o
analiză a modului în care se
derulează programarea on-line la
ghișeu, conducerea instituției Prefectului Județul satu Mare a decis
ca, începând cu data de 24 mai
2017, în fiecare zi de miercuri ac-

cesul la aceste ghișee să se facă fără
o programare anterioară.
Decizia a fost luată din
cauza faptului că există cetățeni
care nu au acces la internet sau nu
deţin abilități de folosire a noilor
tehnologii.
Pentru ziua de miercuri,
orarul de funcționare a ghișeelor
este între orele 8,30-16,00 pentru
depunerea documentelor, respec-

Rubrica lu’ Ioniţă :))
un tip vine la un magazin de calculatoare:

sc Florisal sa va suporta comisioanele practicate de intermediari pentru
plata facturilor.
Conducerea S.C. FLORISAL S.A.
VREMEA AZI

8 Maxima: 24°c
Minima: 11°c
8 Vânt ese și variabil
8 10% șanse de precipitaţii

curs valutar
EUrO

4.5729

UsD

4.1140

100 Forinţi

1.4748

3 3

– am cumpărat ieri un calculator.
– Probleme?
– a ars.
– Nici o problemă, are garanție.
ce-a ars?
– totul!

– ok, se mai întîmplă. Procesorul?
– ars.
– Memoria?
– arsă.
– și monitorul?
– ars.
– Hard disk-ul?
– ars și el.
– Doamne! ce-ai făcut cu el?
– am avut incendiu în casă!

tiv 11,00-18,30 pentru eliberarea
documentelor.
Menţionăm că în continuare principala modalitate de
acces la serviciile publice comunitare de înmatriculări auto și permise de conducere este
programarea prin intermediul online, direct pe site-ul instituţiei
Prefectului-Judeţul satu Mare,
www.prefecturasatumare.ro.

- casieriile s.c. Florisal s.a. situate în
satu Mare (în numerar sau cu cardul):
- str. coşbuc nr. 1, tel. 0261712211,
- str. careiului, nr. 8, bloc 13, ap. 1, tel.
0261769353;
- plata prin internet de pe site-ul societății
www.florisal.ro, prin intermediul Payu s.a.,
unde după crearea contului clientul are acces
la situația facturilor ;
- plata prin instituții bancare, prin automatele de plăți neasistate ale Bancii transilvania
- plata prin intermediul PaYZoNe în
locațiile comercianților parteneri.
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Membrii
asociaţiei
socio-culturale Ţara oaşului
au fost invitaţi, de către
reprezentanţii asociaţiei culturale
BoGDaN DraGoş din
Maramureş, să participe în calitate
de
nuntaşi
la
Festivalul
“ N u N Ţ i l o r
traDiŢioNale”, specific celor
patru zone ale Maramureşului:
chioar, lăpuş, Maramureşul istoric şi codru. acest Festival va
avea loc duminică 21 mai, de la ora
14.00,
la onceşti, judeţul
Maramureş, în “casa de petreceri
a Moroşenilor”.
Festivalul “NuNŢilor
traDiŢioNale” face parte

