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Festivalul Internaţional
al mămăligii de la Turţ

pag.6

GArdoș A SeMNAt Cel MAI IMPortANt CoNtrACt

CaSĂ DE pIatrĂ, Florin și Diana!

SpOrt - pag. 10-11

Istoria milenară
a Sătmarului

Mircea Govor aduce „Politica 
sătmăreană” la Nord Vest TV

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

Vremea va fi predomi-
nant frumoasă şi va continua să se
încălzească. Cerul va fi variabil,
mai mult senin în prima parte a
zilei şi noaptea, informează ANM.

Unele înnorări, dar
numai izolat averse şi descărcări
electrice vor fi posibile azi  după-
amiază, în zona de munte. Vântul
va sufla slab şi moderat. tempera-
turile maxime se vor încadra între
21 şi 28 de grade, iar cele minime
între 7 şi 17 grade, mai scăzute în
depresiuni. În zonele joase,
dimineaţa şi noaptea, vor fi
condiţii de ceaţă.

Marti, vremea va fi mai
caldă decât în mod normal, la
această dată. Cerul va fi variabil, cu
înnorări temporare după-amiaza şi
în prima parte a nopţii, când local

în zona de munte şi izolat în restul
teritoriului, vor fi averse şi
descărcări electrice. Vântul va sufla
slab şi moderat, cu  intensificări de
scurtă durată, în timpul ploilor.
temperaturile maxime se vor în-
cadra între 22 şi 30 de grade, iar
cele minime între 7 şi 17 grade.
Izolat, în zonele joase de relief, vor
fi condiţii de ceaţă.
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De toate pentru toţi
de Zilele Oraşului

Meteo

Vreme caldă la început de săptămână
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112 -  Urgenţe 
807777 - Poliţia
959 - Poliţia de Frontierã
769760 - Jandarmeria
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupţie
741111 - Ambulanţa
750481 - Sãnãtate publicã
727050 - Spitalul  judeţean
715695 - Spitalul  municipal
712795 - Agenţia TAROM
768830 - Protecţia Copilului
736240- Comisariatul pentru
Protecţia Consumatorilor

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

telefoane utile

Remember

Maxima zilei

calendar religios

cLInIcA
sfântUL Anton

Luni - Vineri 
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

Telefon 0261-
713333

www.clinicasfantulanton.ro
Urgenţe

stomatologice
nOn-StOP

Azi este

Luni, 29 mai 2017
ziua 149 a anului

O idee începe prin a fi un para-
dox, continuă prin a fi o bana-
litate şi sfârşeşte prin a fi o
prejudecată.

Soarele răsare la 5 şi 36 minute,
apune la 20 şi 50 minute. 

Urgenţe stomatologice

Ortodox – Sf. Mc. Teodosia; Sf.
Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru
Romano – catolic - Sf. Maxim,
ep.
Greco – catolic - Sf. cuv. m. Teo-
dosia.

1727 - Petru II devine ţar al
Rusiei.

OPINIE DE GAZETAR

DUmItRU ŢImERmAn

Pe un post de
televiziune național a fost
difuzat zilele trecute un reportaj
despre produsele agricole
contrafăcute. Unul dintre
exemple era legat de roșii, care
după ce au fost tratate cu o
anumită substanță chimică s-au
copt peste noapte. În acele
momente mă gândeam la
reportajul respectiv din care au
lipsit specialiștii, care să
confirme sau să infirme
veridicitatea informațiilor.
Teama de a mânca tot felul de
produse agricole „cauciucate”

aduse “de peste mări și țări” este
din ce în ce mai evidentă în
rândul populației. Culmea, după
mai bine de 27 de ani de
„scumpă” Democrație, aflăm
dintr-o altă știre că una din
cauzele cancerului este
consumarea unor produse tratate
chimic sau care conțin tot felul
de ingrediente cu produse
chimice cangerigene. Vai, dar
această știre a fost asemănătoare
cu expresia:”Măi, ăștia au
descoperit coada la prună!”.

Din ce în ce mai mult
românii își doresc produse
agricole autohtone, iar unii
dintre ei afirmă cu vehemență că
preferă „să dea un ban în plus” pe
un produs agricol natural, dar să
aibă siguranța că nu este
contrafăcut sau tratat cu tot felul
de substanțe chimice nocive
pentru organismul uman. Mai
nou se vorbește de orez
contrafăcut, care, zice-se, ar
conține în mare parte un fel de
plastic procesat în baza unor
tehnologii superioare. Se
vorbește prin oraș despre zahărul
obținut din oase sau despre țigări
contrafăcute, produse din tot
felul de plante asemănătoare cu
tutunul. Despre unele vinuri,
care se vând în magazine și prin
piețe, se spune că sunt preparate
din pastile de diferite culori.
Anumite sortimente de bere se

pare că sunt preparate în baza
unor rețete, care conțin tot felul
de subtanțe îndoielnice, care ne
dau senzația că sunt naturale,
adică din orz și din hamei.
Băuturii de bere spun de multe
ori că n-au mai văzut în România
plantații masive de hamei și orz
de pe vremea lui Ceaușescu. Pe
bună dreptate, ei se întreabă din
ce este făcută berea?  O fi
adevărat ? Nimeni nu știe ! din
moment ce produsele agricole și
băuturile nu sunt verificate cu
maximă exigență de specialiști în
domeniu, în laboratoare dotate
cu aparatură adecvată. Despre
sucuri ce să mai vorbim  ?

Unele fructe sunt
stropite cu o anumită substanță
pentru ca deprecierea lor să fie
întârziată cât mai mult timp.
Prietenii sau colegii de serviciu,
care au mai aflat cum pot fi
prevenite intoxicațiile cu astfel de
substanțe existente pe fructe, ne
spun să le punem în apă cu oțet,
pentru ca substanțele respective
să se dizolve de pe suprafața lor,
iar după aceea să fie limpezite cu
apă călduță. Auzim de multe ori
expresia: ”Omul acela a murit de
cancer, dar n-a fumat și nici n-a
fost bețiv!”.

Printre sătmăreni mai
auzi expresiile:”Legumele, vinul
și produsele pe care le prepari tu
acasă, alea sigur sunt bune…”. Din

nefericire, există mulți sămăreni
care locuiesc în blocuri și n-au
terenuri unde să poată cultiva
legume sau să-și înființeze o
livadă de pomi fructiferi, motiv
pentru care periodic se duc la
piață pentru a se aproviziona cu
tot felul de produse… îndoielnice
din punct de vedere al calității. Nu
mai vorbim de culturile de grâu,
porumb, floarea-soarelui, care se
spune că probabil sunt tratate în
exces cu îngrășăminte chimice sau
tot felul de erbicide, care ulterior
se regăsesc în pâine și alte produse
alimentare. Un prieten bun m-a
sunat zilele trecute și mi-a vorbit
despre făina de mălai pentru
mămăligă. Cu mândrie mi-a
dezvăluit faptul că are porumb
produs de el, netratat chimic, care
a fost fertilizat cu gunoi de grajd,
și că este de-a dreptul delicioasă
mămăliga preparată dintr-un astfel
de porumb.

Da, dar unde mai găsești
cantități mari de gunoi de grajd ?
că efectivele de bovine au scăzut
incredibil de mult în ultimii ani
ai “liberei” noastre Democrații.
Dacă nu se vor lua măsuri
drastice în ceea ce privește
controlul alimentelor, fie ele din
piețe sau din magazine, atunci să
nu ne mai mirăm că părinții,
frații, copiii, rudeniile și
prietenii noștri vor suferi de
diverse boli! 

Invazia produselor contrafăcute

recoManDărI  norD VeSt tV 

Televiziunea care te respectă!

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

DESPRE CEntURA
SĂtmARULUI LA
SĂPtĂmânA SPORtIVĂ
Ediție specială în această seară de
la ora 20,45 a emisiunii

Săptămâna Sportivă de la Nord
Vest TV. Președintele AS
Olimpia Căuaș, Florin
Mulcuțan va vorbi despre ediția
2017 a galei de box, Centura
Sătmarului. De asemenea vom
afla detalii despre rezultatele
deosebite obținute de
spadasinii sătmăreni la
Naționalele din week-end. Iar în
exclusivitate avem imagini de la
cununia civilă a fundașului
naționalei României, Florin
Gardoș.

www.gazetanord-vest.ro

DIrector
eDItorIaL

Voicu D. Rusu

eDItor
coorDonator

Victor  
Constantinovici Director fondator

Ion bledea

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

pubLIcItate: Bogdan Tulbure

reDactorI
Nicolae Ghişan, Bogdan Tulbure,
Robert Marcus, Florin Mureșan,
Raluca Jofi, Rareş Jucan, Teodor
Curpaş 

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

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

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu

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

corectură: Ştefan Chiş

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

Tipărit la SC Garamond
Tipografie SRL

Manager
Mircea Govor

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

ASOCIAŢII IPURL.

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

2) SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a) Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 22.572 lei 
b) Set mobilier birou – 837 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole
electrice,jucării,etc. – 456.750 lei. Se vând în bloc sau individual.  

În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție de prevederile
Codului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, pentru fiecare caz în parte,
dacă va fi cazul.Informații suplimentare– tel. 0786199011. 
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În urmă cu trei-patru decenii
Satu Mare era sărbătorit ca
oraș milenar, împlinind o mie

de ani de la atestarea
documentară.Primul dintre cele
34 de nume cu care a trecut prin is-
torie i l-a dat regina Gisela, soția
germană a regelui Sfântul Ștefan.
Denumirea cea mai potrivită pare
a fi cea germană Salzmarkt (târg de
sare). Szatmar, Sătmar sau Zotmar,
oricum se va fi numit, un lucru e
sigur: a fost mereu o localitate
frumoasă. Natura i-a dat farmec,
iar din împletirea culturilor - aici
au trăit mereu 3-4-5-6 naționalități
- s-a născut un spirit de toleranță.

Așezat pe malul unui râu
navigabil - Someșul - comerțul s-a
transformat în ospitalitate. Satu
Mare a trecut prin epoca medievală
ca orice așezare importantă: a fost
cucerit, invadat de turci și tătari, ars
din temelii și reconstruit. Se număra
undeva prin secolul 16 printre cele
mai reprezentative orașe din Tran-
silvania. Cel mai important docu-
ment, cel care a marcat destinul
populației transilvănene la începutul
epocii moderne - Pacea din 1711 - s-
a semnat la Satu Mare. În 2011 s-au
împlinit 300 de ani. Clădirea în care
s-a semnat stă mărturie, ea găzduind
Muzeul de artă al orașului Satu
Mare.

Din vechea cetate s-au
păstrat câteva ziduri, transformate în
temelii pentru clădirile înălțate ceva
mai târziu. Dinspre Centrul Vechi
se desprind câteva străzi cu clădiri
monumentale, pe fațadele cărora se
vede vitregia timpurilor. Zeci de
edificii construite în diverse stiluri,
de la neobaroc la secession, așteaptă

să fie restaurate pentru ca orașul să
recapete strălucirea sobră de
altădată.

Poveştile şi legendele
oraşului dau culoare
unui trecut zbuciumat

În 1601, la sfârșitul lunii
iunie începutul lunii iulie, Mihai
Viteazul și-a așezat tabăra la Mofti-
nu Mic, la o distanță de circa 30 de
kilometri de Satu Mare. La 7 iulie ar-
matele acestuia au făcut joncțiunea
cu trupele generalului Basta. Acesta
din urmă a avut o vreme reședința la
Satu Mare. Între 2 aprilie și 13 mai,
de aici generalul Basta a răspuns
scrisorilor lui Sigismund Bathori,
mediind conflictul acestuia cu
împăratul Rudolf al II-lea. Pe lângă
scrisorile expediate împăratului
Rudolf al II-lea, Basta mai scrie
arhiducelui Matias, lui Carol de
Lichtenstein și nunțiului F. Spinelli.
După un drum scurt la Cașovia (n.r.
Kosice), generalul Basta revine în
tabăra sa din Satu Mare, unde
accelerează pregătirile de război, ur-
mând la 7 iulie să se alăture lui Mihai
Viteazul. După asasinarea lui Mihai
Viteazul la 9 august pe Câmpia
Turzii, la 20 octombrie a aceluiași
an, armata sa aflată în tabără la
Cârstienești îl alege pe Radu Șerban
ca domn al Ţării Românești. 

Și destinul acestuia este
legat de Satu Mare. Radu Șerban a
zăbovit aici din noiembrie 1601
până în iulie 1602. Neizbutind să îl
învingă pe Simion Movilă, s-a retras
cu suita și armata sa la Satu Mare
unde își avea familia, pe Doamna
Elena, soția sa și fiica lor de 6 ani,
Domnița Ancuța. De aici, din Satu
Mare pornește Stroe Buzescu, cred-
incios noului domnitor, pentru a-i
transmite lui Rudolf al II-lea

jurământul de credință al lui Radu
Șerban. Și tot de aici, în iulie 1602
pornește și Radu Șerban cu armata
și boierii credincioși spre Ţara
Românească și Moldova alungându-
l pe Simion Movilă.

În anii 1659 și 1660, Satu
Mare a fost un moment important
din viața colonelului Jan Sobieski,
viitor rege al Poloniei și a domni-

torului Mihnea Vodă, pe numele său
Mihail Radu, cunoscut ca Mihnea al
III-lea. Colonelul Jan Sobieski a fost
cuceritorul cetății și domeniului
Satu Mare în 1659, numele său
figurând pe tratatul de pace
încheiat între polonezi și
transilvăneni. Asediul și cucerirea
cetății Satu Mare a fost urmarea
unei incursiuni în Polonia a lui
Gheorghe Rákóczi al II-lea, unde a
cucerit Cracovia la 7 aprilie și
Varșovia la 23 iunie. Intenția sa a
fost de a ocupa tronul Poloniei. Ar-
mata poloneză a contraatacat. L-a
învins pe Gheorghe Rákóczi al II-
lea la Czerni Ostrow în 22 iulie și a
pornit în urmărirea sa cucerind
Satu Mare. 

Pe fondul acestei dispute,
după ce aliații lui Gheorghe
Rákóczi, domnitorii Constantin
Șerban și Gheorghe Ștefan sunt
maziliți, tronul Ţării Românești
este ocupat de Mihnea Vodă.
Acesta încheie o alianță cu Gheo-
rghe Rákóczi al II-lea la 4 oc-

tombrie 1659 și după o bătălie
purtată contra turcilor el se retrage
la Satu Mare. Izvoarele istorice
consemnează prietenia dintre Ghe-
orghe Rákóczi al II-lea și Mihnea
Vodă și faptul că primul îi oferă
celuilalt găzduire la Satu Mare. De
asemenea este consemnată atmos-
fera bună creată de nobilimea locală
în jurul domnitorului român aflat
în refugiu. Mihnea Vodă trăiește la
Satu Mare din luna decembrie a an-
ului 1659 până în 6 aprilie 1660.
Moartea a survenit după-amiază la
ora 17, după un infarct la unul din
ospețele date în cinstea sa de nobil-
imea sătmăreană. A fost îngropat în
cimitirul militar al cetății de lângă
actuala biserică Calvaria. 

Reamintim că cetatea
medievală din Satu Mare era
amplasată în perimetrul dintre
străzile Decebal, Cuza-Vodă, sediul
Finanțelor Publice și în fața farma-
ciei Bunavestire, apoi din nou
strada Decebal, stradă așezată pe
zidul de vest al cetății.

NICOLAE GHIşAN

Istoria milenară a unuia dintre cele mai reprezen-
tative oraşe ale Transilvaniei secolului al XVI-lea
8Sătmarul a avut un trecut zbuciumat, fiind invadat de turci şi tătari, ars din temelii şi reconstruit

În fiecare Marti si Joi intre orele 15:00-
18:00  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 09:00-

13:00  la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Şter Sever

MEDIC SPECIALIST 
OFTALMOLOGIE

Programări: 0261.766.390
______________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele 15:00-
19:00  la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. Dăscălescu Bogdan Anca
MEDIC SPECIALIST OBSTE-

TRICA-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 ORTOPE-

DIE-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 GASTRO-
ENTEROLOGIE

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 14:30-
18:30 Miercuri si Joi intre orele 09:00-
13:30  la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. Bagi Erzsebet
MEDIC SPECIALIST PEDIATRU

______________________________
Luni, Marti si Vineri intre orele 09:00-
12:00 Miercuri si Joi intre orele 15:00-
18:00  la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. Langhaus Eugen
MEDIC SPECIALIST PEDIATRU

______________________________

Consultaţii de specialitate la Cabinet Dr. Coica
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Parada Florilor, la a IX-a ediție la Satu Mare
8Sute de sătmăreni au participat la evenimentul organizat pentru a marca Ziua Europeană a Parcurilor 

Sute de copii de grădiniță,
școlari, dar și adulți au
participat duminică la cea

de a IX-a ediție a „Paradei flo-
rilor”, acțiune organizată de
către Agenția pentru Protecția
Mediului (APM) Satu Mare și
Inspectoratul Școlar Judeţean
Satu Mare, având sprijinul
Primăriei municipiului
reședință de județ. Evenimentul
a fost organizat pentru a marca
„Ziua Europeană a Parcurilor”.

După depunerea de
jerbe de flori la bustul lui Kiss
Gedeon din Grădina Romei,
alaiul s-a deplasat pe următorul
traseu: Calea Traian – Bulevar-
dul I. C. Brătianu – Piața
Libertății. Participanții la
paradă au înconjurat parcul
central, după care s-au oprit în
fața Catedralei Romano-Cato-
lice.

Parada a avut în frunte
doi călăreți, urmaţi de bicicliști,

majorete, o mică fanfară, pre-
cum şi „care alegorice” îm-
podobite cu flori, însoţiți de

participanţi îmbrăcaţi în cos-
tume din materiale reciclabile,
cadre didactice, preșcolari, elevi,

cetățeni etc.
După spectacolul oferit

de către majoretele Școlii Gim-

naziale din Vetiș, a urmat re-
alizarea lanțului reciclării de
către participanții la eveniment.

CRISTIAN STAN

EVENIMENT. Parada Florilor s-a bucurat de o participare numeroasă

Un accident grav de
circulație s-a produs sâmbătă, în
jurul orei 14.30, pe strada Lu-
cian Blaga din municipiul Satu
Mare, chiar la intrarea la com-
plexul Pas în Doi.

Din primele cercetări
făcute de polițiști, se pare că un
autoturism Cielo, condus de un
șofer în vârstă de 53 de ani,  ar fi
încercat să ia o curbă la stânga să
intre în incinta complexului,
fără să se asigure din spate. În
acel moment a fost lovit în

partea stângă de un alt autotur-
ism Mazda, de culoare neagră,
condus de un șofer în vârstă de
28 de ani, care, din câte se pare,
se afla în depășire.

În urma impactului din-
tre cele două autoturisme, cei
doi șoferi au fost răniți la cap și
au fost transportați la Urgențe
pentru examinare medicală
suplimentară. La fața locului,
polițiștii  au făcut cercetări.
Niciunul dintre cei doi șoferi nu
a consumat alcool.

Accident grav cu doi răniți la
Satu Mare La startul primei ediții a

„Cursei Palatului” (Tower Run),
competiție organizată sâmbătă pe
scările Palatului Administrativ, s-
au înscris 32 de concurenți care au
avut de urcat 15 etaje, contra
cronometru.

Organizatorii au alcătuit
două categorii de vârstă, și anume:
18-35, respectiv +35 de ani (mas-
culin și feminin).

Cei mai rezistenți
alergători au fost premiați cu
vouchere valorice de articole
sportive, în cuantum de 300-200-

100 de lei pentru fiecare categorie.
Competiția a fost

organizată de Societatea Carpatină
Ardeleană Satu Mare, Pro Racers și
Asociația „Multisalva”.
Câștigătorii acestei competiții
sunt:
Categoria 18-35 ani, masculin:
Marian Demian
Categoria +35, masculin: Tukacs
Arthur
Categoria 18-35 ani,
feminin:Maria Carmen Manolach
Categoria +35, feminin: Oana
Rusu

Cursa Palatului, la prima ediție la Satu Mare

Primăria, Consiliul Local
al oraşului Ardud, Casa de Cultură
“Dr. Augustin Mircea” și
Grădinița cu Program Prelungit
Ardud vă invită să participaţi,
miercuri, 31 mai, la manifestările
dedicate Zilei Internaționale a
Copilului sub genericul „1 Iunie –
Copilărie Fericită”, după cum
urmează:
ORA 10:00 – primirea copiilor de
către domniţele prezente la Curtea
Cetăţii Ardud;
ORA 10:30 – îndată ce toţi copiii
vor fi pregătiţi, vom coborî în
tunelul din Turnul mare pentru a
vizualiza expoziţia copiilor din

cadrul Cercului de pictură şi desen
al Casei de Cultură „Dr. Augustin
Mircea” și expoziția de căsuțe reci-
clate pentru păsări, confecționate
de copiii Grădiniței cu Program
Prelungit din Ardud;
ORA 11:00 – Castelanul Cetăţii
îi va conduce pe copii să le prezinte
atât istoricul cât şi legenda Cetăţii;
ORA 11:30 – Se va continua cu
timp liber, unde toţi copiii
prezenţi vor putea trece pe la toate
atelierele deja instalate în curtea
Cetăţii: concurs cu bomboane,
învățăm să modelăm, pictură pe
față și alte jocuri interactive.

Intrarea este liberă!

Circa 100 de persoane
au participat sâmbătă, 27 mai,
la „Crosul Tineretului”, o în-
trecere organizată cu ocazia
„Zilelor Orașului Satu Mare”.
Startul s-a dat la ora 11.00, de
pe Bulevardul Transilvania, din
dreptul Palatului Administra-
tiv. Întrecerea s-a organizat pe
mai multe categorii de vârstă:
clasele V – VIII (M+F); clasele

IX – XII (M+F); 20-35 ani
(M+F: născuţi 1997 – 1982);
peste 35 de ani (M+F).

Participanții la
competiție au luat startul de
pe B-dul Transilvania (din
dreptul Palatului Administra-
tiv), după care au străbătut
următorul traseu: str. Mircea
cel Bătrân – str. Micu Klein –
str. Mihai Eminescu – str.

Gheorghe Lazăr – Bulevardul
1 Decembrie 1918 – Bulevar-
dul Vasile Lucaciu – Piaţa
Romană – Bulevardul Transil-
vania.

Competiția a fost
organizată de către Direcţia
Judeţeană pentru Sport şi
Tineret (DJST), în parteneriat
cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean (IȘJ) Satu Mare.

Manifestări de 1 Iunie la Ardud

Crosul Tineretului de Zilele Orașului
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Super spectacole în a doua seară a Zilelor
Orașului
8DJ Project, Horia Brenciu și, mai ales, Voltaj au electrizat publicul sătmărean

Adoua seară a Zilelor
Orașului Satu Mare le-a
oferit sătmărenilor super

spectacole. DJ Project, Horia
Brenciu sau Voltaj au electrizat
publicul sătmărean. Iar focul de
artificii de la finalul serii a fost de
excepție. 

DJ Project 
a deschis balul

Imediat după Miss Zilele
Orașului Satu Mare, pe scena
amplasată în Centrul Nou a urcat
DJ Project. Hiturile trupei au atras
ropote de aplauze din partea spec-
tatorilor prezenți în fața scenei.
Sătmărenii au fredonat hiturile
trupei, întreținând o atmosferă de
zile mari în centrul Sătmarului.

Horia Brenciu 
și HB Orchestra

A urmat apoi Horia
Brenciu și HB Orchestra care, așa
cum era de așteptat, a făcut un
show tare de tot la Zilele Orașului
Satu Mare. În doar câteva clipe de
la urcarea lor pe scenă, Horia Bren-
ciu și orchestra sa au încins atmos-
fera din Piața 25 Octombrie, iar
miile de sătmăreni au cântat hi-
turile consacrate ale trupei.

Una peste alta, concertul
a fost unul incendiar, sătmărenii
distrându-se de minune alături de
Horia Brenciu Band.

Voltaj, electrizant
Membrii trupei Voltaj şi-

au rememorat în concertul de

sâmbătă seara de la Satu Mare de-
spre concertul lor din urmă cu 15
ani când totul s-a terminat la spi-
tal după ce scena s-a prăbuşit
peste ei.

Solistul trupei, Călin
Goia, a povestit că după această
păţanie a apărut chiar o piesă.
“Acum 15 ani, după păţania pe
care am trăit-o aici la voi, a apărut
o piesă care a spus aşa: “Am să
trec şi peste asta, ce va fi va fi. Aşa
a fost, am trecut peste”, a spus
Călin Goia.

În anul 2002, bateristul
trupei, Oliver Sterian, aflat pe
partea din spate a scenei, a fost
lovit la cap de una din schelele
metalice, în zona cefei şi a ar-
cadei. El a fost transportat la spi-
tal în stare de şoc, unde şi-a
revenit după câteva ore. Din
cauza ploii, s-a acumulat apă pe
prelata scenei, iar acoperişul s-a
prăbuşit. Sperietura a fost însă
mare, concertul oprit şi amintirile
au rămas pe viaţă.

Surpriză pentru
Călin Goia

Solistul trupei Voltaj,
Călin Goia, a fost sărbătorit chiar
pe scena centrală în timpul concer-
tului susţinut de Zilele Oraşului
Satu Mare. Organizatorii eveni-
mentului i-au dăruit un tort
reprezentând un microfon pe un su-
port. 

El le-a mulţumit tuturor şi
a muşcat din “microfon” în timp ce
publicul îi cânta La mulţi ani! A
împărţit “microfonul” cu sătmărenii
din faţa scenei dar şi cu membrii
scenei. “Vă mulțumesc foarte mult!
Satu Mare, vă iubesc!”, a spus Călin
Goia.  Călin Goia este născut pe 24
mai 1975 în Cluj-Napoca.

Foc de Artificii 
minunat

Seara s-a încheiat cu un
impresionant foc de artificii,

poate cel mai frumos din toate
edițiile de până acum. 

Aseară, după închiderea

ediției, pe scena din Centrul Nou
au mai concertat Andra și Sound
of Boney M. 

SĂRBĂTOARE. Sătmărenii au avut parte de spectacole deosebite de Zilele OrașuluiCRISTIAN STAN
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Festivalul Internaţional al mămăligii
de la Turţ

Asociaţia Grupul de
Acţiune Locală Ţara
Oaşului (GAL),  în co-

laborare cu Primăria din Turţ
au organizat în ziua de vineri,
26 mai, prima ediţie a Festival-
ului internaţional al
mămăligii, care a avut loc în
zona pitorească a cătunului
Turţ Băi. La acest festival au
participat membrii Asociaţiei,
oficialităţi locale, turţeni şi
oaspeţi din străinătate – după
cum ne-a informat poetul Ioan
Belbe Turţeanul – care au asi-
stat la prepararea delicioasei
mămăligi cu brânză de oaie şi
jumări. De lângă această
delicatesă a oşenilor n-a lipsit
pălinca de prune, pere şi
cireşe. Participanţii la acest
Festival au prezentat
degustătorilor şi alte reţete de
mămăligă, cu diferite ingredi-
ente.

Acest  Festival
Internaţional  al  mămăligii  a
debutat cu o întâlnire de lucru a
Asociaţiei Grupului de Acţiune
Locală Ţara Oaşului,  în cadrul
căreia  au  fost  puse  bazele
înfiinţării Asociaţiei umanitare
„  Speranţă  pentru  un  zâmbet
din  Ţara  Oaşului”.  Prin  inter-
mediul  acestei  Asociaţii  vor  fi
sprijinite  persoanele  cu

dizabilităţi din comuna Turţ şi
alte localităţi ale Ţării Oaşului.
În  acest  sens,  fosta  şcoală  din
cătunul Turţ Băi urmează să fie
transformată într-un Centru de
zi intitulat RESPIRO, unde per-
soanele cu dizabilităţi vor putea
desfăşura diverse activităţi cul-
turale şi de socializare, dar se vor
bucura şi de asistenţă medicală
de specialitate.

dumitru ţimerman

Vineri, 26 mai,  a  avut
loc  la  București  prima
Conferință  Națională  de
Alegeri a Tineretului Alianței
Liberalilor  și  Democraților.
Peste  600  de  tineri  din  toată
țara  au  participat  la  acest  im-
portant eveniment al tinerilor
liberali.  A  fost  o  zi  plină  de
dezbateri  constructive  la  fi-
nalul căreia a  fost aleasă noua
conducere  a  organizației
Tineretului Național ALDE. 

În  funcția  de
Președinte al TLDE a fost ales
Claudiu Catana  alături  de  35
de vicepreședinți și membri ai
Biroului Permanent Național.
~Noi,  tinerii  din  ALDE,
putem  să  fim  generația  care
construiește  în  România,  iar
contribuția  fiecăruia  este
esențială.În acest moment sun-
tem o  echipă  în  creştere,  sun-
tem parteneri de drum lung ai
ALDE, care susținem proiectul

politic  lansat  de  președintele
Calin Popescu- Tariceanu. Noi
suntem  cei  care  în  viitorul
apropiat, vor trebui să ducă mai
departe  tradiția  liberală,
proiectul  politic  al  ALDE.”  a
declarat  Claudiu  Daniel
Catana. 

Județul  Satu  Mare  a

reușit  să  obțină  un
vicepreședinte - Chiorean Vlad
Ionuț - și un membru supleant
- Tămășan Claudiu. La eveni-
ment  a  participat  și
președintele  ALDE  Călin
Popescu Tăriceanu  dar  și  alte
personalități  din  cadrul  con-
ducerii ALDE.

POLITIC

Sătmăreanul Vlad Chiorean, vicepreședinte al
Tineretului ALDE

PAUL TAXI

0261.862.200
0740.024.166
0742.244.166

0361.420.430
0770.955.057
0762.500.755

CAREI

NON 

STO
P!

OCH TAXI
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Ministrul Educației, Pavel
Năstase, a declarat du-
minică, la evenimentul

organizat special, în Capitală, de
Ziua Românilor de Pretutindeni,
că își dorește ca "rețeaua" de profe-
sori ce predau limba română în
străinătate să se extindă, iar această
materie să fie inclusă în curricula
școlilor din afara țării, unde sunt
comunități mari de români.

la evenimentul ce
reunește specialiști și profesori de
limba română din străinătate au mai
vorbit, în deschidere, ministrul pen-
tru românii de Pretutindeni, an-
dreea Păstîrnac și prorectorul
universității din București, liviu
Papadima. "ne dorim să sărbătorim
românii de pe toate meridianele
lumii", a afirmat andreea Păstîrnac.

Ea a apreciat că "educația
în limba română reprezintă preocu-
parea majoră identitară a românilor
de pretutindeni și a dialogului cu
autoritățile din românia, precum și
cu cele din țările de reședință". 

"trebuie să conștientizăm
că astăzi, la nivelul comunităților
românești din afara granițelor, se în-
registrează un număr tot mai mare
de copii care, deși vorbesc limba ro-
mână, își pierd încetul cu încetul
abilitățile cognitive", a spus ea.

Ministrul a apreciat că
"există pericolul real ca, într-un timp
relativ scurt, tinerii români să aibă
dificultăți în a se exprima în limba
maternă". Ea a adăugat că, în pre-
zent, programul "limba română.
Educație și comunicare" se deru-
lează în Marea Britanie și italia, ur-
mând să continue în spania.
Pavel năstase a prezentat statistici
privind studierea limbii române în
străinătate. 

"avem în momentul de
față 12.381 de elevi, avem 859 de
grupe, 523 de școli și 134 de profe-
sori care predau limba română. iată
o adevărată rețea", a afirmat el.
năstase a vorbit despre importanța
includerii limbii române în pro-
grama unor școli din străinătate.

"Vrem să extindem, ca
limba română să fie inclusă în curi-
cula școlilor respective, să fie predată
ca limbă străină în țara unde sunt ro-
mânii noștri", a spus ministrul. El a
vorbit și de locurile în învățământul
românesc rezervate conaționalilor
care vin din străinătate.

"Oferim locuri atât pentru
învățământul universitar, cât și
preuniversitar. anul acesta avem
5.879 de locuri pentru învățământul
universitar și 1.800 pentru
învățământul preuniversitar", a
adăugat Pavel năstase, precizând că

anul acesta dorește o "debirocrati-
zare" a procesului de înscriere.

Și prorectorul
universității din București, liviu
Papadima, a vorbit despre
absolvenții cursurilor de limba ro-
mână în străinătate. "În spania anul
trecut au absolvit 7.175 de elevi, în
italia — 4.507", a detaliat el.

de asemenea, Papadima a
prezentat dificultățile cu care se
confruntă în organizarea acestor
cursuri. "sunt cursuri destul de
greu de organizat, pentru că orga-
nizarea lor necesită multă flexibili-
tate, în primul rând,
disponibilitatea autorităților locale,
a instituțiilor de învățământ locale
și, nu în ultimul rând, problemele
resursei umane", a afirmat el.  Mi-
nisterul pentru românii de Pretu-
tindeni a organizat, duminică, de
Ziua românilor de Pretutindeni,
un seminar despre importanța
educației în limba română. semi-
narul a avut loc la Facultatea de
drept din capitală și s a derulat
sub forma unei dezbateri cu privire
la importanța educației în limba
română și demersurile necesare în
vederea păstrării și afirmării
identității lingvistice a românilor
din afara granițelor. Motto-ul se-
minarului "limba română mai
aproape de casă".

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:

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 fa-
liment, 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 1.825,49 lei, mobilier 651,86 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 bankrup-
tcy, 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 bankrup-
tcy, 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.

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul ales  al lichidatorului
judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 56/A, judeţul
Satu Mare. Condițiile de participare, regulamentul de vânzare va fi
achiziționat de la lichidatorul judiciar.  

SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy, en fail-
lite
- utilaj debitat Metal tEaMPrEss l12/3 cnc s- 12688X-OXY-
cut valoarea de piată 249.790 lei 
-licitaţia va avea loc în data de 09.06.2017, ora 11:00   la sediul ales
al lichidatorului 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 09.06.2017, ora 10:00 la
sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea satu Mare,
strada  avram iancu, nr. 56/a, judeţul satu Mare.

Ministrul EducațiEi: 

Vrem ca limba română să fie
inclusă în curricula unor școli
din străinătate
8ieri s-a sărbătorit Ziua românilor de pretutindeni

Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere
spaţii la etajul clă-
dirii din str. DE-

CEBAL, nr. 2,
Satu Mare, pentru
activitate de biro-

tică.

Informaţii la: 
0261-712670.

Întreţine-te 
Relaxează-te 
Răsfaţă-te

Cazare
Fitness
Masaj
Saună
Manichiură
Cosmetică
Frizerie
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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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PAZĂ - MONITORIZARE -
SISTEME DE SECURITATE

www.fuslesecurity.ro
Tel. 0361.911

Gazeta de Nord-Vest 
se poate achiziţiona din

benzinăriile MOL

Noţiuni fundamentale de igiena
Operator umplere recipiente GPL
Cursuri autorizate ISCIR pentru pre-
lungirea valabilităţii autorizaţiei de
stivuitorist, fochist şi operator GPL 
Contabil iniţiere 
Operator introducere, validare şi pre-
lucrare 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 plas-
tice 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

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

CURsURI dE INIŢERE, CALIFICARE,
PERFECŢIONARE, sPECIALIZARE 

îN OCUPAŢIILE:

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Autorizată de Autoritatea Naţională
pentru Calificări

Satu Mare
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Cel mai important fotba-
list sătmărean al momen-
tului, Florin Gardoș a

avut parte de un week-end de vis.
Vineri a avut parte de întâlnirea
de 10 ani de la absolvirea LPS-
ului. Tot vineri a aflat că , după o
pauză de mai bine de doi ani și
jumătate, e convocat din nou la
Naționala României. 

Iar sâmbătă a fost ziua
cea mare...A spus DA în fața
ofițerului de stare civilă și a sem-
nat cel mai important contract
...Cel care îl leagă pe viață de aleasa
inimii lui, Diana!

Ceremonia a fost una
emoționantă și s-a petrecut în su-
perba grădină de vară a Restauran-
tului Class. Iar alături le-au fost cei
mai apropiați prieteni, familia și
nașii...Lorena și Vasile Marinaș!

De astăzi, Florin Gardoș pleacă la
lot pentru dubla cu Polonia și
Chile iar apoi va pregăti petrece-

rea de nuntă ce va avea loc pe 25
iunie la București. Nu e exclus ca
la nuntă să apară și câțiva colegi de

la Southampton!
Casă de piatră, fericire și

numai bucurii...!!!

FlOrin mureşan

GARDOș A SEMNAT CEL MAI IMPORTANT CONTRACT 

CASĂ DE PIATRĂ, Florin și Diana!

LIGA A 2-A : FORESTA SUCEAVA- OLIMPIA 0-4 (0-2)
Cu juniorul Cocian printre marcatori!

LIGA A 4-A ELITE
Prima înfrângere 
în acest an pentru 
Decebal

Rezultat oarecum
surprinzător sâmbătă după-
amiază la Decebal în penultima
etapă din Liga a 4 a de elite.
Neînvinsă în 2017, Luceafărul a
cedat 1-2 în fața celor de la Ener-
gia Negrești. Pentru gazde a mar-
cat un eurogol sărbătoritul zilei ,
fundașul Marius Toma.  Victoria
Carei și Unirea Tășnad au termi-
nat la egalitate, 2-2 iar la Dorolț,
Talna Orașu Nou a pierdut , 3-5
cu Recolta II. Vom reveni în
ediția de mâine cu rezultatele
complete din fotbalul județean.

Olimpia a profitat la  max-
imum de problemele de la Suceava
și s-a impus de o manieră categorică,
4-0 pe terenul celor de la Foresta.
Duruș a fost omul începutului de
meci . Fundașul venit anul trecut de
la FCM Baia Mare a centrat perfect
în minutul  8 pentru reluarea
perfectă a unui alt maramureșean,
Raul Krausz . 0-1. Apoi același
Duruș a a trecut din rolul de servant
în cel de marcator. În minutul 22
acesta a dejucat excelent o ieșire la
ofside a apărării gazdelor și singur
cu portarul Hânțăscu a marcat fără
emoții.

Rămasă fără o serie de
jucători importanți, din cauza prob-
lemelor financiare, Suceava n-a avut
reacție iar meciul a curs spre un suc-
ces al Olimpiei...Primul pe teren
după o pauză de 10 jocuri. Finalul a
fost mai animat cu juniorul Angelo
Cocian ( 16 ani) reușind să înscrie
pentru 0-3 în minutul 88 după o
pasă venită de la Villand. A fost
prima reușită a mijlocașului crescut
de Primavera Satu Mare în eșalonul
secund. 

În prelungiri, Romariu
Rus închide tabela la 0-4 după o
gafă a apărării bucovinenilor!

Pentru Olimpia urmează
ultimul meci din actualul sezon,
miercuri, acasă cu Dacia Unirea
Brăila.
Foresta: Vlad Hînţăscu (cpt.) -
Constantin Aeroaiei, Paul Ciobanu
(Robert Bosânseanu 63'), Alin Flo-

rescu, Andrei Cerlincă, Cosmin
Buziuc, Vlad Stănescu, Vasile
Dănilă, Cornel Căinari (Alin Scu-
tariu 27'), Cătălin Vraciu (Cătălin
Coroamă 71'), Robert Grumezescu
Antrenor: Marius Lup
Olimpia: Bg. Dascălu - Duruş, Fl.
Mureşan, Heil (cpt.), Faur - Villand,
Sil. Pană (R. Rus 66'), Krauzs - Vas.
Pop, I. Roşu (Ad. Voicu 62), Erdei
(Cocian 73')
Antrenor: Bogdan Andone

Vlad Bujor a promovat
cu Sepsi

Cu sătmăreanul Vlad
Bujor intrat în minutul 72, Sepsi
Sfântu Gheorghe a câștigat la Met-
alul Reșița cu 1-0 și a promovat în
premieră în Liga 1. Unicul gol al
meciului a fost marcat de Issa din
penalty în minutul 89.

UTA sătmărenilor Miron
și Munteanu va juca barajul de pro-
movare în prima ligă și așteaptă să-
și afle adversarul dintre Chiajna,
ACS Poli Timișoara sau Pandurii.

Daniel Lung , 
nuntă în loc de meci

Sătmăreanul Daniel Lung
a evoluat în acest sezon pentru
Foresta Suceava doar că a ratat du-
elul de duminică cu Olimpia acesta
având programată nunta chiar în
ziua meciului...Inițial jocul trebuia
să se ispute sâmbătă doar că etapa de
liga a 2-a a fost mutată pentru

duminică din cauza Adunării Gen-
erale de la FRF.

liga a 2-a, etapa a 37-a
Dacia Unirea Brăila – Juventus
București  0 – 3
/ Mihăescu 28, Chipirliu 45+1,
Buhăescu 76
Foresta Suceava – Olimpia Satu-
Mare  0 – 4
/ Krausz 7, Duruș 24, Cocean 85,
Rus 90+3
CS Balotești – ASU Poli Timișoara
3 – 2
Herea 28, Andrei 28, Nicolae 74 /
Vucea 52, Bilia 84
CSM Râmnicu Vâlcea – Dunărea
Călărași   0 – 3 (f.j.)
Chindia Târgoviște – Unirea

Tărlungeni  3 – 0 (f.j.)
Metalul Reșița – Sepsi OSK Sfântu
Gheorghe  0 – 1
/ Issa 89
Academica Clinceni și UTA au stat.
luni, ora 18.00
FC Brașov – Luceafărul Oradea

Clasament
1.Juventus Bucureşti 81
2.Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 70
3.UTA Bătrâna Doamnă 65
4.CS Mioveni 58
5.Chindia Târgovişte 57
6.FC Braşov 55
7.Dunărea Călăraşi 53
8.Olimpia satu mare 51
9.CS Afumaţi 50
10.Luceafărul Oradea 46
11.Dacia Unirea Brăila 46
12.Foresta Suceava 41
13.CS Baloteşti 39
14.ASU Politehnica Timişoara 38
15.FC Academica Clinceni 38
16.Metalul Reşiţa 21
17.CSM Râmnicu Vâlcea 18
18.Unirea Tărlungeni 1
19.ACS Berceni 0
20.Şoimii Pâncota -2

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

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!
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SCRIMă 

CSM Satu Mare e campioana
națională la spadă!
8Adrian Szilagyi a fost numărul unu în week-end pentru trupa antrenată de Csiszar Francisc

După succesul de la individ-
ual, spadasinul sătmărean
Adrian Szilagyi a cucerit

medalia de aur la Naționale și cu
echipa CSM Satu Mare.

După un concurs
epuizant, care a însemnat șapte
etape disputate în două zile, CSM
Satu Mare a câștigat titlul național
în dauna celor de la Craiova care cu
cele două echipe ale lor au terminat
pe locurile doi și trei.

Cel mai greu meci pentru
sătmăreni în sala Csipler a fost de
departe cel cu CS U 1 Craiova. S-a
tras mai bine de o oră și s-a ajuns la
egalitate, 22-22. A urmat minutul
suplimentar cu avantaj pentru
olteni. Doar că Adrian Szilagyi a
avut nervii tari și a demonstrat că
acum e spada numărul 1 a
României și a luat punctul
câștigător. S-a terminat 23-22 cu
șapte victorii din șapte pentru CSM

Satu Mare.
Un rezultat deosebit au

reușit și cei de la CS Satu Mare , ju-
niorii Balazs, oroian, Szep,
împreună cu antrenorul lor Lehel
nagy au avut cinci victorii și au ter-
minat pe locul 4.

Pentru CSM Satu Mare
au tras Adrian Szilagyi, Andrei
Timoce, Arkosi Bertalan și Macska
Adam.

Pentru Szilagyi Adrian și
Andrei Timoce urmează un can-
tonament cu lotul național și apoi

participarea la Campionatele eu-
ropene. Antrenorul Csiszar Fran-
cisc așteaptă ca acum cei de la
CoSR și de la Federația de Scrimă
să se țină de cuvânt și să aducă Cen-
trul olimpic de pregătire la spadă,
la Satu Mare.

FloRin MUReşan

Careianul Kovacs Istvan a
arbitrat fără greșeală sâmbătă seara fi-
nala Cupei României dintre FC Vo-
luntari și Astra Giurgiu. A fost prima
finală din carieră pentru Kovacs, o
delegare ce a venit după peste 200 de
meciuri conduse în primul eșalon. Și
după un sezon în care careianul a de-
monstrat și pe plan intern și
internațional că traversează o formă
deosebită.  După finala de la Ploiești,
Kovacs Istvan a avut parte de un
mesaj de apreciere din partea fostului
arbitru divizionar Florin Chivulete.
Acesta i-a transmis pe pagina de face-
book următoarele... ”Te-am urmărit
cu mare atenție și totodată cu mare
drag Istvan și am regăsit la tine ma-
niera ideala de a conduce un joc de
mare importanta. Cred fără sa greșesc
ca la momentul actual ești liderul in-
contestabil al arbitrilor activi din fot-
balul romanesc. nu spun asta pentru
a te flata, pentru ca mă cunoști și știi
ca nu am niciun interes în acest sens.

Toți cei ce se dau specialiști în arbitraj
n-ar trebui sa ascundă forma exce-
lenta pe care o traversezi. Am apreciat
întotdeauna briliantele intens strălu-
citoare din istoria arbitrajului nostru
și am detestat cavalerii "vopsiti" de
"puternicii" momentului. Mi-as fi
dorit ca și fiul meu sa fie la fel de pu-
ternic ca tine, dar e clar ca la nivel
înalt, diferențele de atitudine se văd

cu ochiul liber. Îți doresc un viitor
strălucit și sper ca determinarea ta im-
presionanta sa-i convingă și pe eI ca
ești într-adevăr cel mai bun ! Mult
succes în lupta cu "hienele" vieții!” a
scris fostul arbitru divizionar Florin
Chivulete pe pagina personală de fa-
cebook. FC Voluntari a câștigat
Cupa României după o finală decisă
la loviturile de departajare.

CCA
Kovacs, lăudat după prestația din finala cupei

Final de sezon în Liga
a 3-a. Recolta Dorolț a termi-
nat pe locul 14 în seria a 5-a și
a retrogradat teoretic în Liga a
4 a elite. Teoretic, pentru că
echipa din Dorolț ar putea
evolua și de la toamnă în
eșalonul trei dacă ținem cont
de numărul mare de echipe care
s-au retras deja din competiție.

În ultimul meci din
acest sezon a fost show total la
Dorolț, cu 11 goluri marcate și
cu o victorie 8-3 a oaspeților de
la Jucu. Adrian Micaș de la

Recolta a fost eliminat ușor de
central. Hermannstadt a pro-
movat în liga a 2-a.

Rezultate:
FC Zalău – ASA Târgu Mureş
II    6-0
Daniel Celea (22), Sebastian
Duma (29, 39), Raul Stanciu
(48, 80), Radu Ungureanu (86)
AFC Hermannstadt –
Sănătatea Cluj     1-1
Răzvan Dâlbea (24) / Alexan-
dru Gaşpar (90+1)
Gaz Metan Mediaş II – ACS
Comuna Recea     2-4

Bogdan Paşca (60 – autogol),
Giuliano Ţili (85) / Valer
Giurgiu (10), Vlad Asăujan
(23), Lorand Lang (29), Da-
cian Dunca (75)
Recolta Dorolţ – Unirea Jucu
3-8
D. Pop , Ionescu, Vincze D./
Alexandru Pop , Paul
Cubleşan, olimpiu Bucur,
ovidiu Covaciu, Ştefan
Băghicean
Unirea Dej – CS oşorhei     2-
3
Paul Bogdan (75), Florin Blaj

(86 – pen.) / Mădălin Bercea
(48), Sergiu Ban (62 – pen.),
Valentin Petricău (89)
Viitorul Ulmeni – Metalurgis-
tul Cugir     1-1
Marius Feraru (90 – pen.) /
ovidiu Stoianof (30)
Avântul Reghin – CS Iernut
5-0
Bogdan Stavilă (33), norbert
Feketics (65), Sebastian Rus
(68, 77), Traian Truţă (79)

FC Bistriţa trebuia să
stea, dar s-a retras din campi-
onat în retur.

LIGA A 3-A: ReCoLTA – UnIReA JUCU 3-8!
11 goluri la Dorolț!  

ANUNŢ
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017-2018

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

PENTRU CLASA a V a
PROFIL SPORTIV 

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

ORELE 8 -15
INFORMAŢII SPECIALE  TEL 0261717464

Începînd cu  data de 02.05-26.05.2017

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

LA SEDIUL LICEULUI 

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

Vettel a câștigat
Marele Premiu 
de la Monte Carlo

Sebastian Vettel a
câștigat la Monte Carlo a câștigat
duminică Marele Premiu al Prin-
cipatului Monaco, etapa a șasea a
Campionatului Mondial de For-
mula 1, el fiind urmat pe podium
de coechipierul său, finlandezul
Kimi Raikkonen, care a plecat
din pole position, și de aus-
tralianul Daniel Ricciardo (Red
Bull - TAG Heuer).

Prin succesul de
duminică, germanul a adus
primul succes al lui Ferrari după
16 ani! Rezultatul l-a ajutat pe
Vettel să se distanţeze la 25 de
puncte în clasamentul general
faţă de Lewis Hamilton, care a
terminat cursa abia pe şapte. De
altfel, niciun pilot de la Mercedes
n-a terminat pe podium.

Iată cum arată ierahia:
1) Vettel 
2) Raikkonen 
3) Ricciardo 
4) Bottas 
5) Verstappen 
6) Sainz 
7) Hamilton 
8) Grosjean 
9) Massa 
10) Magnussen.

”Yes, yes, yes, mul-
tumesc băieți! Masina este
impecabilă!”, le-a transmis Vettel
celor din staff imediat cum a tre-
cut linia de sosire.

Pentru Vettel, victoria
de la Monte Carlo este cea cu
numărul 45 din carieră și a 6-a de
când este la Ferrari. 

După 16 ani de
așteptare, Ferrari a câștigat din
nou la Monte Carlo pe acest cir-
cuit mai mic de 3,5 km. De altfel,
a fost vorba de o dublă, pentru că
pe locul al doilea s-a clasat Kimi
Raikkonen. 



OFERTE DE SERVICIU 

l Unitatea Administrativ-
Teritoriala Municipiul Carei, in
data de 23.06.2017 orele 10 or-
ganizeaza concurs pentru ocu-
parea unui post de consilier, din
csadrul Serviciului urbanism,
protectia mediului, comercial.
Informatii la sediul institutiei,
telefon 0261861566 sau
www.municipiulcarei.ro  

l Societate comerciala cau-
tam:- 2 receptionere; - 1 direc-
tor de hotel; - 1 manager sala de
evnimente. Relatii la tel.
0758.073.468
l Angajez soferii categoria
C,CE.Informatii la
Tel:0764.664136  
l SC ATLANTIC SRL an-
gajeaza sofer categoria B-C-E la
Carei si Satu Mare.
0756054102
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-
i n t e r n a t i o n a l , C a r e i .
0748467388..

CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de munca ca si zi-
liera ,experienta de ospatar
,0743804427.
l Injectii (I.V., I.M.), perfuzii
la domiciliu (SM malul drept al
Somesului). Tel.0755.841.911
l Ingrijesc copil, fac curate-
nie in blocuri, case, farmacii etc.
Telefon 0755.620.543
l Amenajari exterioare, gra-
dinarit. Tel. 0754679354

MATRIMONIALE

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

TRANSPORTURI

l Transport ieftin nisip, ba-
lastru, diverse cu auto 3.5 tone.
Telefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania,
la fiecare sfarsit de saptamana.
Telefon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări
ieftin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, ur-
mătoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină
şi gazon, lemne pentru foc, mu-
tări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punc-
tualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Lansari profesionale po-
rumbei albi. Tel. 0745.893.224 
l Fac masaj si menaj la fami-
lie mai in varsta. Tel.
0745416027, 0743989352.
l Forez puturi de apa la pre-
turi negociabile, in orice tip de
teren. Informatii telefon
0753924223.
l Filmez , fotografiez: nunti,
botezuri, majorate la pret co-
rect. Bonusuri masina de facut
bule de sapun, fotografii ma-
gnetice. Tel: 0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, lap-
topuri, instalare Windows XP,
7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire
unitate, instalare programe of-
fice 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 pen-
tru maşină mică, camion. Tele-
fon 0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi,
botezuri la preţ corect. Bonus:
maşină de făcut bule de săpun,
fotografii magnetice. Telefon
0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.
l Dau ore de matematică.
Telefon 0735-218476.
l Forăm fântâni. Telefon:
0744828160.
l Sobe teracotă montat, re-
parat. Telefon: 0740-458421.
l Executăm şi reparăm ca-
zane de făcut pălincă la co-
manda clientului, de orice
dimensiuni de la 1,5 litri până
la 1000 litri chiar şi la domici-
liul clientului. Telefon
0756829082.
l Execut lucrări de parche-
tat, parchet clasic + parchet la-
minat cu maşină aspirator.
Telefon 0744-935068.
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Angajam confectioneri si
calcatori cu experienta.
Telefon: 0744653076.

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

SC Mc Daniels,
angajează şofer

cat D
pentru ruta Satu
Mare –Tăşnad.

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

0752.009.584  

Angajez fată/băiat 
la spălătorie auto şi vulcani-

zator. Tel:0746.817.662

ELECTRICIAN. 
0749321475

GP Sofa angajeaza
 la fabrica noua, in 
Parcul Industrial

Sud:
• Responsabil de mediu 
• Gestionar depozit 
• Economist 
• Manipulant marfuri 
• Muncitori necalificati 
• Presator 
• Montatori 
• Sudori 
• Tapiteri  • Tamplari • Stivuitoristi 
• Confectionere 
• Desenator tehnic 
• Grafician IT 
• Programator IT 

• Controlor Calitate
• Analist IT
• Agentii de securitate
• Asistent manager pentru adminis-
tratorul societatii

Pentru detalii referitoare la posturile
vacante va rugam sa ne contactati la:
Tel: 0736 301 151
E-mail: hr3@gpsofa.com

Oferim: salariu atractiv, plata ore-
lor suplimentare, tichete de masa

si transport gratuit.
Va asteptam pe str. Uzinei,

nr. 6-8, telefon 0736 301 151
SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE SECURITATE,
AGENTI DE INTERVEN-
TIE SI DISPECERI. TEL
0261 726 040 ; 0749194107

Societate comerciala angajeaza
mecanici deserventi de utilaje
(EXCAVATORISTI, BUL-
DOZERISTI ) cu experienta,
se ofera carte de munca si salar
atractiv. Informatii la telefon
0730-017008, 0731-121449

SC Bonvi Impex SRL angajeaza
manipulant marfuri alimentare,
conditii avantajoase de salari-
zare. Informatii la sediul socie-
tatii, B-dul Closca, nr.94

Simba Invest
SRL

angajează agent
comercial 

cu experienţă
minim un an

CV-urile se trimit la
adresa de e-mail
ochiorean@simbain-
vest.ro până la data de
5 septembrie.

Nr. 665 / 17.05.2017
INSOLVADMIN RO IPURL cu sediul în Satu Mare, str.Maramureş

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

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

fabr.1994 – 2284,44 lei
b) Compactor Bitelli – defect – 2873,58 lei
c) Mobilier – 56,72 lei
În fiecare zi lucrătoare de luni şi miercuri, la ora 8:30.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

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

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

Informații suplimentare– tel.0745545862.

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: ma-
gazii - depozit, wc; parter: living, bucatarie, camara, baie, hol, semilogie; etaj: 4
camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida iar incalzirea se realizeaza cu mi-
crocentrala 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.

SOCIETATE DE EXPER-
TIZA CONTABILA, AN-
GAJEAZA CONTABIL/A

CU STUDII SUPE-
RIOARE IN

DOMENIU, FINALIZATE
SAU IN CURS DE FI-
NALIZARE. EXPERI-
ENTA IN DOMENIU

CONSTITUIE AVANTAJ.
CV-URILE SE TRIMIT
PANA IN DATA DE 25
MAI 2017 LA
ADRESA contabilitate@busi
ness-assist.ro.

ANUNŢURI DE MEDIU

l S.C.Alconor Company SRL,cu sediul în mun.Carei,str.A.I.Cuza
nr.27 anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere
a acordului de mediu pentru proiectul : “Executării Puţurilor
Forate”pentru extinderea capacităţii de producţie. Informaţiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia
Mediului  Satu Mare,str.Mircea cel Bătrân nr.8/B în zilele de luni-joi
între orele 8-16.30, vineri între orele 8-14 şi la sediul titularului din
loc.Carei,str.Vasile Alecsandri nr.15,jud.Satu Mare.Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului
Satu Mare.
l Orasul Ardud anunta publicul interesat asupra depunerii solici-
tarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Casa de Cultura
cu 400 de locuri propus a fi amplasat in Orasul Ardud, str.Ardudului
Mic, nr.16, judetul Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus
pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu
Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B si la sediul Primaria Orasului
Ardud, oras Ardud, str.Noua, nr.1, judetul Satu Mare in zilele de luni-
joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile publicului
se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu
Mare
l Apaserv Satu Mare SA cu sediul in municipiul Satu Mare, str.Gara
Ferastrau, nr.9/A, titular al proiectului:-Reabilitare bransamente de
apa si montare hidreant de incendiu Pasaj Ruha Stefan 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 Pasaj Stefan Ruha jud.Satu Mare. Proiectul de-
ciziei etapei de incadrare si motivele care le fundamenteaza pot fi con-
sultate 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 al ur-
matoarea 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.

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

Instructor auto, autorizat,
categ. B. 0746-604824.
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l Execut lucrări de reparaţii
electrice și electrocasnice. Tele-
fon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri,
balustrade, copertine din fier și
din inox. Telefon
0745/165223.
l Depanez ieftin calcula-
toare la domiciliul clientului.
0742-993505.
l Executăm toată gama de
lucrări în instalaţii sanitare și
gaze naturale la preţuri avanta-
joase. Proiecte, montări și ser-
vice microcentrale, apă,
canalizare. Autorizaţii ISCIR +
ARGN. Telefon 0757-327765,
0721-290955, 0770-914478.

TERENURI

l De vanzare teren 500 mp
la Viile Satu Mare, 4000 euro.
Telefon 0729.965.574
l De vanzare 25 ari teren
intre Somes si dig, jumatete cu
pomi fructiferi mari, restul pen-
tru gradinarit. 0771.223.795

GARSONIERE

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

APARTAMENTE 
2 CAMERE

l Apartament in Solidaritatii
etaj 1 ,renovat recent ,2
camere,17500 euro
.0743066342
l Vand apartament ultracen-
tral 45mp(casa
alba)Tel.0744.252.824  
l Vand apartament 2
camere. 0736785949
l Vand apartament , 2
camere pe Botizului
0736.785.949
l Vand apartament 2
camere, Drumul Careiului,
Micro 16. Telefon 0746736188
l Vând apartament 2
camere, Micro 15 str. Oituz,
preţ 19.500 euro.Tel.
0720.031.047  

APARTAMENTE 
3 CAMERE

l Vand apartament 3 ca-
mere, et.4, micro 15, renovat
recent, 27.000 euro. Tel
0747519133
l Vand apartament 3 camere
in micro 17 etaj 4 Tel
:0744.646.152  

APARTAMENTE 
4 CAMERE

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

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa finisata cu 4 ca-
mere+2 bai, bucatarie cu cen-
trala termica cu 4,8 arii in
total curte si gradina. Telefon
0746.957525
l Casa cu două aparta-
mente 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 ca-
mere, bucătărie, baie, cu intra-
rea prin curte comună. Vând
32 000 Euro sau schimb cu
apartament. Telefon
0742943135.

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

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

Tel. 0721.82.79.82

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.

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

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, supra-
fata 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 afe-
rent in localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii de de-
pozitare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare, str.
Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
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 de-
pozitare si producţie, cu terenul aferent, situată în localitatea
Moftinu Mic, strada Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare,
la 171.632 lei.
Teren cu hala, suprafata utila de  595,55 mp, situate in lo-
calitatea 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.

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

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

Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în loc. Satu
Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud. Satu Mare. si casa de
locuit si anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de vanzare
de 80.000 euro.
Apartament nr.1 , in casa de locuit , situata în Satu Mare ,
str.G.Baritiu , nr.127/B , parter, la pretul de 25.000 Euro.
Apartament cu 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. Po-
căiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la
suma de 27.227 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligo-
nului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 33.410
euro.
Teren 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 Marti-
nesti, zona Drumul National DN-19F, f.n., comuna Odoreu,
judeţul Satu Mare la 77.000 EURO. 

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica
SC 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 20.000
dacia 1305 1.000
pompa rk 2.267.72
combina frigorifica 924.29
casa de marcat 572.5
casa de marcat 480
sistem de supraveghere 811.29
sistem de supraveghere 770.97
mobilier 1.500
sistem gestiune 5.425.98
sistem gestiune 6.367.57

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

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de transport

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

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole

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

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

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

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

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

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

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

S.C. LERHAUTEXTIL S.R.L.
Diferite masini si utilaje folosite in industria textilelor si tri-
cotajelor.

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 fie-
care vineri, SC ERGOLEMN S.A ora 08:00, , SC. LO-
CATERM S.A. 09:00, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 09:30, SC OVO PLUS SRL 10.00, SC B&G ITAL-
CONSTRUZIONI SRL 10:30, SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00, SC MIDICONS SRL 11:30, SC
MDS VLAMPA CONSTRUCT SRL 12:00, SC BIZ-
MANN 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 DISTRIBU-
TIE 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 site-
ul 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, fab-
rica de procesare mezeluri cu utilajele aferente la suma de
427.717 euro, loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul
Satu Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al administra-
torului judiciar, strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în cali-
tate 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, mo-
bilier 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 of-
fice@euro-insolv.ro

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin TVA.

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

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

FitneSS 

Solar 

Saună

Welness Spa
Ravensburg Nr.7

Satu Mare

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

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

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

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

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

Vand gradina 10 ari, intravilan,
Satu Mare, pe malul drept al So-
mesului, paralel cu strada Diana.
Accesul auto de pe strada
Constantin Brancusi. Telefon
0722.719.667

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

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



IMOBILIARE CAREI

l Vand casa, Carei.
0744131384.

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

l Vand casa Ratesti cu curte,
gradina, 14 ari, fatada la Dru-
mul 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 Ne-
gresti Oas. Tel.0744.868.621

VÂNZĂRI AUTO

l Vand Audi A4 1.9 TDi,
Combi, din 2001, neinmatric-
ulat, cutie automata, 2500 euro.
0744897711

l Vând mașină Volvo
S 4 0 , 2 0 1 2 , 3 0 . 0 0 0 k m
bord.Tel:0723.185.381,0726.2
10.996

PIESE DE MAŞINI

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

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vând ecograf Sonoace
8000 SA doppler color 2 sonde
cu garanţie și contract de ser-
v i c e
Tel:0723.185.381,0726.210.99
6
l Vand Istoria Romanilor 4
vol., Ed. Academia Romana
2001. 0726622189.
l Vand Boiler 50 l curent,
300 de eli si vand convector gaz
100 de lei. Telefon
0770.359.958
l Vand baraca metalica, 8x8
m, 4 m inaltime. 0740167219,
0740897141
l Vand peleti fag, produca-
tor, Carei. 0748220359.

VANZARI ANIMALE

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

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vand mazarica, samanta de
lucerna, trifoi si ghizdei.
T e l . 0 7 5 2 . 9 4 1 . 9 9 7 ,
0757.757.606
l Vand peleti producator.
0748220359.

ÎNCHIRIERI

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

CUMPĂRĂRI

l Cumpar argint 1,7
lei/gram. 0744797695
l Cumpar stiuleti (fara
boabe). 0745211632
l Colectionar cumpar marci
germane (DM). 0754456858
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Insolvenţa SM SPRL
vinde, prin licitaţie publica: case; apartamente; 

terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193,

0745.245.844 sau www.insolventasm.ro

Case:
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 20.400
euro 

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

Terenuri:
Teren intravilan, 4.581 mp, loc. Carei, str. 1 De-
cembrie 1918, nr. 32/B – 31.144 euro 
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 17.063
euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges – 6.860 euro
Teren extravilan, 11.500 mp, situat în loc. Botiz
– 8.614 euro. 

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“HOTEL
MUREȘ”), situat în loc. Gheorgheni, B-dul
Frăției, nr. 2, jud. Harghita, având aria construită
de 1.209 mp și suprafața utilă totală de 4.132,99
mp și depozit, având ac. 75 mp + teren intravilan
format din două parcele, având suprafața totală
de 3.223 mp – 1.400.000 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -
324.654 euro
Spațiu industrial, situat în loc. Satu Mare, str.
Careiului, nr. 160, jud. Satu Mare, compus din
depozit cereale, fose septice, pături uscare bet-
onare, platformă betonată, casă de locuit, pivniță,
grajduri cu padoc, fânar și teren intravilan în
suprafață de 38.666 mp + Amestecător cu
paleți, an de fabricație 2008, capacitatea 3 mc +
Cazan Reesy 24F, an de fabricație 2007 –
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 ), sit-
uate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 54.640 euro 
Constructie cu destinatie productiv-adminis-
trativa, avand suprafata construita de 274,27 mp
+ teren intravilan in suprafata de 1.293 mp., situ-
ate in loc. Carei, str. Campului, nr. 54, jud. Satu
Mare - 33.000 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-
viciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133–
21.140 euro
Motel D+P+E+M, 490 mp + teren 400 mp, sit-
uat in loc. Borsa, str. Bradet, nr. 5/A, jud. Mara-
mures – negociere directa
Magazin universal si bufet, 315,11 mp + teren
1.769 mp, loc. Moftinu Mare, str. Principala, nr.
289 – 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 ur-
mează să se supună reglementărilor legale în vi-
goare la data perfectării tranzacției,
cumpătorul urmând să suporte obligațiile care
îi revin din acest punct de vedere.
Auto:
Autoutilitară, Marca Man, masa proprie
13.900 kg, putere motor 338kw, an fabricatie
1998, 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 identi-
ficare UU1KSDEKJ38814776, 5 locuri, cilin-
dree 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 dezmem-
brat, stop spate stânga spart, personalizată auto-
colant/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 zgârie-
turi ,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 con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje tamplarie PVC )-
proprietatea Termotib SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa de kine-
toterapie, diverse ) proprietatea Alex & Carina
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) pro-
prietatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( fosta fabrica de termopane –
masini debitat, gaurit, freze, stoc marfa, etc )
proprietatea Omnia Carei SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
Bunuri mobile ( Miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile( utilaje constructii ) propri-
etatea Karen & Con SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mo-
bila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de materii prime
producerea de tâmplărie PVC/AI) propri-
etatea Panatek Investment Group SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje croitorie ) pro-
prietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente )proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile (utilaje constructii ) propri-
etatea Vonet Austria SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje service auto, diverse
) proprietatea Carpinter SRL
Bunuri mobile ( mobilier, boiler apa, cuptor,
centrala tratare aer, aparat aer conditionat,
combina frigorifica, diverse) proprietatea
Fodo Trading Ltd
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sec-
tionale pentru usi de gaqraj, auto ) propri-
etatea 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 construc-
tii ) proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea Termo Market Group SRL-D

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

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

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

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

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

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

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

Vând convertor turbo,
2 bucati. 0731110235

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

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

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

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

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

Vand Vw Crafter, 2007. Pret
6.900 euro negociabil.
Tel.0740.899.509

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

Cladire in Borsa, Maramures,
trei nivele, suprafata locuibila
280 mp, str.Viilor, nr.59, gra-
dina 21 de ari plus anexe gos-
podaresti. Merita vazuta. Tel
0748.559.286
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07:00 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ora Adevărului (re-
luare)
09:00 – Program doc.: „Is-
toria Petroului”, ep. 5,6
10:00 – Teleshopping
11:00 – Incursiune în cotid-
ian
12:00 – Politica Sătmăreană
(Best of )
13:00 – Film documentar:
Profesii careiere ep 5,6
14:00 – Printre rănduri
14:30 – Muzică de petrecere
15:00 – Teleshopping
16:00 – Box Office
16:30 – Music News
17:00 -  Avocat TV

18:00 – Ora adevărului
19:00 – Muzică de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20:30 – Săptămâna Sportivă 
22:00 – Sport
23:00 – Ştiri NV TV
23:40 – Muzică de petrecere
00:00 – Istoria Petroului ep. 

10,11
01:00 – Printre rănduri 
01:30 – Film serial: „Teatrul
de pe strada 7”, ep. 20
02:00 – La izvor de cânt şi
dor (reluare)
03:00 – Viaţa la ţară (relu-
are)
06:00 – Avocat TV (relu-
are)

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal mati-
nal 07:50 Sport 08:00
Telejurnal matinal
08:45 Sport 08:50
Campioni de  poveste

09:00 Descălecaţi în Carpaţi 09:30
Teleshopping 10:00 Ediţie specială
- Partea I 10:55 Campioni de
poveste 11:00 Ediţie specială -
Partea a II-a 12:00 Teleshopping
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare 13:00 Ultima ediţie (R)
13:30 Lumea azi (R) 14:00 Tele-
jurnal 15:10 Maghiara pe pe unu
16:55 Campioni de poveste 17:00
Telejurnal 17:30 Întrebări şi
răspunderi 18:30 Vorbeşte corect!
18:35 Perfect imperfect - Partea I
19:20 Perfect imperfect - Partea a
II-a 20:00 Telejurnal 20:50 Sport
21:00 România 9 - Partea I 21:45
România 9 - Partea a II-a 22:30
Dincolo de hartă 23:00 Ora de
ştiri 23:55 La bani mărunţi 00:00
Campioni de poveste 00:05 Româ-
nia 9 (R) - Partea I 

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:30 12 Echipa de șoc   22:45
Masterchef 00:45 Ştirile Pro Tv
01:15 15 Lista neagră 02:15 12 Ai
noştri (R) 03:00 AP Vorbeşte
lumea (R) 05:00 Ce spun românii
(R) 06:00 Ştirile Pro Tv

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

de la 11 13:00 Observator 14:00
AP 2K1 cu Mirela Vaida 16:00
Observator 17:00 AP Acces direct
19:00 Observator 20:30 12 Insula
iubirii 23:30 12 Xtra Night Show
01:00 2K1 cu Mirela Vaida (R)
03:00 Acces direct (R) 06:00 Ob-
servator

07:15 Focus 18 (R)
08:45 AP Trăsniți
din NATO 09:30
Teleshopping 10:00
AP Mondenii

11:00 Teleshopping 11:30 Focus
Magazin 12:00 Teleshopping
13:00 AP Camera de râs 13:30
Teleshopping 14:00 Focus 14:30
Teleshopping 14:45 Mama mea
gătește mai bine (R) 16:00 AP
Declarație de dragoste   18:00

Focus 18 19:30 Mama mea gătește
mai bine 20:30 12 Atentat la liber-
tate   22:30 AP Trăsniți din NATO
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin  00:30 12
Atentat la libertate (R) 02:30
Mama mea gătește mai bine (R)
03:30 Focus 18 (R) 05:00 AP Ni-
meni nu-i perfect 05:30 AP Mon-
denii (R) 06:00 Focus Magazin
(R) 06:45 Teleshopping

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15 AP
Vacanţa Mare:
Leana s-a întors!

(R) 09:15 Teleshopping 09:45 AP
Dragoste la prima vedere12:00
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 19:00Știrile Kanal D
20:00 AP Dragoste  nfinită 23:00
12 WOWBiz 00:30 Știrile Kanal
D (R) 01:45 AP Dragoste infinită
(R) 03:30 AP Pastila de  âs (R)
04:15 AP Te vreau lângă mine (R)
06:00 Teleshopping (R)

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

(R) 10:30 AP Senora (R)  12:30
Teleshopping 13:00 AP Steaua
cazatoare (R) 15:00 AP Îngeri
păzitori 16:00 AP Singură pe lume
17:00 AP Pasiune și  putere 18:00
APTotul pentru tine 19:00 AP-
Petale de singurătate 20:00 AP
Pretul dragostei 22:00 AP Inimă
de frate23:00 12 Moștenirea 00:00
AP Pasiune și putere (R) 01:00 AP
Pretul dragostei (R) 02:45 AP
Moștenirea (R) 03:30 AP Totul
pentru tine (R) 04:15 AP Petale de
singurătate (R) 5:00 Ce se
întâmplă doctore ? 05:30 AP
Inimă de frate (R) 06:30 AP Îngeri
păzitori (R) 

07:45 12 Familia
Fang   09:30 12
Pact matrimonial
11:00 12 Mă

cheamă Costin   11:20  12
Marțianul  13:40 12 Familia Hol-
lar   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  

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 Fa-
milia Simpson 16:30 Familia
Simpson 17:30 Familia Simpson
19:00 AP Familia Bundy 20:00 AP
Da-i bataie! Local Kombat 21:00
Ora exacta in sport 22:00 12
Americanii 23:00 Magazin UEFA
Champions League 23:30 AP
Fight Night "KOnfruntarea Cam-
pionilor" 00:00 Stiri Sport.ro
00:30 AP Da-i bataie! Local Kom-
bat 01:00 Ora exacta in sport (R)
03:00 AP La bloc 05:00 Ora ex-
acta in sport (R) 06:00 Ora exacta
in sport (R)

07:00Snowboard:
Cupa Mondială
FIS, la Spindleruv
Mlyn, în Cehia
08:00  Ciclism:

Clasica Gent -  evelgem, în Belgia
09:30 Ciclism: Turul Cataloniei
10:30 Snooker: Openul Chinei, la
Beijing, în China 13:00 Snooker:
Openul Chinei, la Beijing, în
China 13:30 Sărituri cu schiurile:
Cupa Mondială, la  lanica, în
Slovenia 14:30 Snowboard: Cupa
Mondială FIS, la Spindleruv Mlyn,
în Cehia 15:15 Omnisport: Watts
15:30 Snooker: Openul Chinei, la
Beijing, în China 18:30 Sărituri cu
schiurile: Cupa  ondială, la Planica,
în Slovenia 20:00 Ciclism: Turul
Cataloniei  1:00 Ciclism: Clasica
Gent - Wevelgem,  n Belgia 21:55
ştiri: Ştirile Eurosport 22:05
Sărituri cu schiurile: Cupa
Mondială, la Planica, în Slovenia
23:00 Snooker: Openul Chinei, la
Beijing, în China 00:55 ştiri: Ştirile
Eurosport 01:05 Fotbal: Liga
mericană de fotbal MLS, la , 01:30
Fotbal: Fotbal FIFA 02:00 Omnis-
port: Watts 02:15 Sărituri cu  chi-
urile: Cupa Mondială, la Planica,
în Slovenia 03:30 Snooker:
Openul Chinei, la Beijing, în
China 05:00 Ciclism: Clasica
Gent - Wevelgem, în Belgia 06:00
Snooker: Openul Chinei, la Bei-
jing, în China 

0 9 : 0 0 P r e v i z i u n i
10:40 Pe cuvant - Un
mic curs de
supravieţuire a limbii
române în jungla de

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00
Obiectiv 14:00 Esențial 16:00 100
de minute 18:00 La Ordinea Zilei
20:00 Subiectiv 21:00 Sinteza zilei
23:15 În gura presei 00:00 Ştiri
01:00 Sinteza zilei (R) 03:30
Subiectiv (R) 04:00 În gura presei
(R) 04:48 Teleshopping 06:00
Știrile dimineții REALITATEA
TV  07:00  Dimineaţa de ştiri la
Realitatea TV 11:00  Oameni şi
fapte 14:00  Casa Poporului 15:00
Newsroom n18:00 Realitatea de la
fix 18:30  Deschide lumea 20:00
Prime Time News 21:00  Jocuri de
Putere 00:00  Realitatea de la fix
00:30  Deschide lumea 02:00  Re-
alitatea de  a fix 03:00 Newsroom

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 Reali-
tatea omânească  23:31 Realitatea
de la fix 00:00 Realitatea de la fix
00:30 Academia de evaziune

07:40 Comoara
din container -
Marea Britanie
08:10 Războiul de-

pozitelor - Canada - Copilul
voodoo 08:35 Licitații contra
cronometru - Musafiri nepoftiți
09:00 Cum se fabrică diverse lu-
cruri? 09:30 Cum se fabrică ? -
Mulaje faciale și corporale, hote în-
corporate, ciorapi compresivi
10:00 Supravieţuire în doi - La
pământ - Partea 2 11:00 Maşini pe
alese - Ford Popular 12:00 Salva-
torii de pe Everest 13:00 Cei mai
mari constructori de vase din lume
– Lansarea 14:00 Supercamion-
agiii 15:00 Tehnologie extremă -
Tunelul şi barajul din Peru 16:00
Comoara din container - Marea
Britanie 16:30 Războiul de-
pozitelor - Canada - Copilul
voodoo 17:00 Licitații contra
cronometru - Musafiri  nepoftiți
17:30 Fail Army - Episod 9 18:00
Maşini pe alese - Chevrolet
Corvette Stingray 19:00 Cum se
fabrică ? - Mulaje faciale și corpo-
rale, hote încorporate, ciorapi
compresivi 19:30 Cum se fabrică
diverse lucruri? 20:00 Test de
supravieţuire în doi 21:00
Căutătorii de aur din Marea Bering
- Ziua decisivă 22:00 Goana după
aur - Excavatorul pierdut 

BERBEC (21.03 - 20.04)
Astăzi este recoman-

dabil să nu vă implicaţi în acti-
vităţi importante. Vă sfătuim să
vă relaxaţi şi să vă odihniţi mai
mult. 
TAUR (21.04 - 21.05)

O zi bună pentru în-
tâlniri sentimentale, dar şi pen-
tru afaceri. Aveţi şanse de
reuşită pe toate planurile. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

În cursul dimineţii
aveţi multe probleme de rezol-
vat, dar sunteţi în formă şi pu-
teţi să duceţi totul la bun
sfârşit. 
RAC (22.06 - 22.07)

Orice aţi face, nu veţi
reuşi să vă respectaţi progra-
mul. Aveţi mult de alergat în
interes personal şi pentru par-
tenerul de viaţă. 
LEU (23.07 - 22.08)

Este momentul să vă
puneţi planurile în practică,
mai ales că beneficiaţi de spriji-
nul financiar al unei femei mai
în vârstă din familie. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Sunteţi preocupat de
probleme personale şi aveţi ten-
dinţa să neglijaţi relaţiile senti-
mentale.  Ar fi bine să amânaţi
afacerile.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Sunteţi hotărât să fa-
ceţi schimbări în relaţiile senti-
mentale. S-ar putea să faceţi
cunoştinţă cu o persoană de
care vă îndrăgostiţi la prima ve-
dere. 
SCORPION (23.10 - 21.11)

Vă ocupaţi de proble-
mele căminului. Familia este de
acord cu ideile dumneavoastră
şi vă acordă tot sprijinul. 
SĂGETĂTOR (22.11 -
20.12)

Dacă v-aţi propus să
faceţi o schimbare în casă,
acum este momentul să treceţi
la acţiune. Puteţi să zugrăviţi, să
faceţi reparaţii.
CAPRICORN (21.12 -
19.01)

Primiţi vizita unei
rude mai în vârstă, care vă soli-
cită ajutorul într-o problemă fi-
nanciară. Dacă vă puteţi
permite, nu vă eschivaţi! 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Aveţi de alergat pentru
a rezolva probleme ale partene-
rului de viaţă. Este momentul
să vă ocupaţi şi de problemele
financiare ale familiei. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

Aveţi ocazia să rezol-
vaţi o problemă sentimentală
mai veche, pe care aţi tot igno-
rat-o. Evitaţi discuţiile în con-
tradictoriu cu o femeie!

HOROSCOP

Ora 20.30 - Cei patru fantastici:
Ascensiunea lui Silver Surfer
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Doi funcționărași publici
cu apucături penale, gen trafic de
influență si luare de mită, se pregă-
tesc să dea un tun printr-un "comi-
sion  în pungă" de  350.000 de euro
care să ajungă în "jeburile" lor! Ace-
ştia se laudă că au  întâlnire azi cu
primarul Kereskenyi  pentru a inter-
media  vânzarea stadionului some-
şul!  Care ei băieți  "deștepți" au aflat
că proprietarul îl vinde  cu  100.000
euro ! Au sărit imediat pe acesta şi
i-au  propus să îi lase pe ei să nego-
cieze cu primarul că îl  fraieresc ei şi
vor lua 450.000 pe stadion. Asta în
detrimentul bugetului primăriei , în
detrimentul primarului şi al oame-
nilor din oraş! Cum să nu oprească
ei dezvoltarea orașului şi a

investițiilor pentru interesele lor
meschine şi penale! Că doar după
ce  au trăit o viață de la statul român
şi unul dintre ei a făcut şi câteva sute
de mii de euro după același stat
român în cont şi în pungă, de ce să
nu mai ia 350.000 euro, să îl îm-
partă cu  subalternul  lui, la punga
de la proprietar care este disperat să
vândă  stadionul cu 100.000 euro !
Că de, doar "marele "intermediar  a
rămas fără cele câteva  sute de mii
furate şi trebuie să îşi împlinească
visul de-o viață acela de a fura de la
statul român 1.000.000 euro!  total
penal am zice! suntem convinși că
primarul este un tip deștept  şi  nu
se lasă păcălit de niște golani cu apu-
cături penale!

VREMEA AZI 
8

8

curs valutar

8 0% șanse de precipitaţii

maxima: 27°C   minima: 12°C
Vânt ssV între 10 și 15 km/h

3

3

3

eurO               4.5573

uSD                   4.0641

100 Forinţi       1.4839

se intalnesc doi ciobani, unul dintre
ei spuse:
– Ce mai face fratele tau, Ioane?
– A murit intr-un accident de
avion!
– Cum ma? era pilot?
– Nu!
– era pasager?
– Nu!
– era pe aeroport si a dat avionul

peste el?
– Nu!
– Atunci
cum naiba a
murit?
– era cu oile
pe camp si se
uita dupa un
avion si nu a vazut groapa din
spatele lui…

Rubrica lu’ Ioniţă :))

ZIlele OrAȘuluI 

O puștioaică de 14 ani e
Miss Satu Mare 2017

Opuștioaică de numai 14
ani a câștigat ediția din
acest an a concursului de

frumusețe Miss Zilele Orașului
Satu Mare 2017. am zice glu-
mind nițel că fiind în apropiere
de 1 Iunie, ediția din acest an a
Zilelor Orașului ne-a oferit un
spectacol doi într-unul.

În total, la concurs s-au
înscris 12 concurente. După
prezentarea în ținuta de zi, a urmat
prezentarea în ținută sport, după
care a urmat prezentarea în ținuta
de seară. În urma acestor trei
probe, prezentate de colegul nos-
tru Victor Constantinovici, juriul
a decis:

Primul loc i-a fost
atribuit concurentei cu nr. 2,
Amalia simon, în vârstă de 14 ani,
elevă la Școala Gimnazială ”Grig-
ore moisil”. locul doi a fost ocupat
de concurenta cu nr. 6, larisa
Verdeș, elevă la Școala Gimnazială
Avram Iancu, poziția a treia a podi-
umului fiind ocupată de Jessy Jeley,

de 17 ani, elevă la Colegiul tehnic
eliza Zamfirescu.

totodată, concurenta cu
nr. 9, Kernek Borbala, 17 ani, elevă
la Colegiul economic ”Gheorghe

Dragoș”, a luat premiul de eleganță,
în timp ce premiul de popularitate
i-a revenit concurentei Ketrin
lusia, de 14 ani, elevă la Școala
Gimnazială ”mircea eliade”.

rareş jucan

Tranzacție tip "tun" cu iz penal

Deși așteptat de mulți
fani la satu mare, unii veniți chiar
și din țară special pentru el, Dr.
Alban a fost protagonistul unui
mic scandal în prima seară a Zilelor
Orașului.

Cu toate că în contract
era prevăzut că trebuie să cânte 45
de minute (40 de minute show-ul
plus un bis), Dr. Alban a coborât de
pe scenă la 33 de minute, după ce a
cântat exact șapte piese.

Au urmat  discuții mai
aprinse cu organizatorul principal
al acestui eveniment, consilierul
primarului, Gergo Butka, după
care Dr. Alban a urcat pe scenă în
minutul 35, a mai cântat 4 minute,
iar în minutul 39 a ieșit definitiv de
pe scenă.

Gergo Butka a explicat ce
s-a întâmplat de fapt.

”el a fost foarte obosit. A
venit direct de la stockholm via
Budapesta. A fost așteptat la in-
trarea în oraș, a fost dus la un
restaurant să mănânce. I s-au asig-

urat practic toate condițiile. la
concert, a ieșit mai repede de pe
scenă, moment în care i-am atras
atenția că a fost semnat un contract
de 45 de minute cu impresarul său și
a fost rugat să urce din nou pe scenă.
lucru care, în cele din urmă, s-a și în-
tâmplat”, a precizat Gergo Butka.

”A cerut să i se aducă con-
tractul să-l vadă. el susținea că nu a
semnat așa ceva. În cele din urmă,

a revenit pe scenă pentru o singură
piesă”, au spus persoane aflate lângă
scenă.

Chiar și în aceste condiții,
Dr. Alban a cântat la satu mare
doar 39 de minute, cu tot cu pauze,
adică opt piese, nu 45, cum era
prevăzut inițial. Iar Dr Alban o fi
mers pe varianta scurtă a pieselor
sale...It`s my life și apoi...sing Al-
leluiah. Amin, am adăuga noi!

”It` s my lIfe”
Dr. Alban și-a scurtat ”consultația” cu 6 minute,
la Zilele Orașului

Satu Mare Shopping Plaza
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