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Meteorologii au emis o
alertă de cod galben de ninsori
însemnate cantitativ, viscol şi
polei, valabilă până miercuri
seara, la ora 20.00. Precipitaţiile
vor continua şi în noaptea de
miercuri spre joi spre vineri în
estul, sud-estul şi centrul terito-
riului, transformându-se în
lapoviţă şi ninsoare, iar vântul se
va intensifica în cea mai mare
parte a ţării.

Începând de marţi, de
la ora 12.00, până miercuri până
la ora 20.00, ANM avertizează că
precipitaţii sub formă de nin-
soare, lapoviţă şi polei, precum şi
intensificări ale vântului se vor
extinde, începând cu regiunile

vestice şi vor cuprinde cea mai
mare parte a ţării.

"La început vor fi mai
ales ninsori, ce se vor transforma
treptat în lapoviţă şi ploaie şi vor
favoriza producerea de polei în
Oltenia, cea mai mare parte a
Transilvaniei, local în Banat şi pe
arii restrânse în rest, cu precădere
în Muntenia şi Moldova.
Cantităţile de apă vor depăşi
15…20 l/mp şi izolat 30…35
l/mp, cu precădere în zonele de
munte şi în sud-vest. Vântul se va
intensifica, cu viteze de 50...55
km/h în regiunile vestice, dar
mai ales în zona de munte, unde
temporar vor predomina ninso-
rile", transmit meteorologii. 

COD GALBEN de ninsori viscolite
şi polei, până miercuri noaptea
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Miercuri, 17 ianuarie 2018
ziua 17 a anului

Soarele răsare la 7 și 43 minute,
apune la 16 și 58 minute.

1933 - România: Noua reducere
a salariilor și a pensiilor cu 10-
12,5% (a treia "curbă de sacrifi-
ciu"), aprobată de parlament la
13 februarie 1933.

„Sarcina ta nu este să cauți Iu-
birea, ci pur și simplu să cauți și să
găsești toate barierele dinăuntrul
tău pe care le-ai construit îm-
potriva ei.” (Rumi)

Cu Nelu Naom despre Ioşka Vigu!

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

112 - Urgențe
959 - Poliția de Frontieră
769760- Jandarmerie
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupție
741111 - Ambulanța
750481 - Spitalul Municipal
727050 - Spitalul Județean
712795 - Agenția TAROM
768830 - Protecția Copilului
736240 - Comisariatul pentru
Protecția Consumatorilor
0261-721.051,  0734221096 -
Apaserv
021/9672 -Programări RAR
929 - Electrica
0865,200,928 - E.ON Gaz
759081 - Transurban
768704 - Informații CFR
711002 - Agenția CFR
951 - Informații speciale
971 - Internațional
991 - Urban
0361.407733 - Nord-Vest TV
715945 - Radio Transilvania
0361.400100 -Radio 1
0745 -049715 - Taxi marfă
0261-711002 - Agenția de Voiaj
0742-708708 - Poszet -
intervenții cazane
0261711585, 0361805645 - 
Termogaz- Verificări revizii,
instalații gaz
0744.507.026, 0733.507.026 -
Tractări auto NON STOP

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

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. 

3) SC NOVALINE MODA SRL, CUI 30312527
a) Stoc de marfă (costume , țesături, etc.) – 4.723 lei. Se vând în bloc sau individual.  
În fiecare zi lucrătoare de luni, la ora 12.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

4)  SC ART PROJECTS 2013 SRL, CUI 32138428
a) Set mobilier Mahon – 4890 lei.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 14.
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, dacă va fi cazul. Informații suplimentare– tel. 0786199011. 

Ortodox - †) Sf. Cuv. Antonie
cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel
nou din Veria (Dezlegare la
ulei şi vin).
Greco- catolic - Sf. cuv. An-
tonie cel Mare.
Romano - catolic - Sf. Anton,
abate.
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pentru început, celor
care iubiţi cu adevărat fotbalul,
celor care aţi trăit emoţii pentru
echipa României, pentru Steaua,
Dinamo, “U” Cluj, Olimpia, vă
aduc aminte de un lot al “Stelei” de
prin 1967: portari: Suciu, Haidu,
Eremia; Fundaşi: Sătmăreanu, pe-
tescu, D. Nicolae, Chirn,
Hălmăgeanu; Mijlocaşi: Negrea,
D.popescu, Vigu, Jenei; Atacanţi:
pantea, Constantin, Fl. Voinea, S.
Avram, Raksi, şoo, Micu,
Creiniceanu, D. Savu, Manea.
Antrenori, pe vremea aceea : Ilie
Savu şi ştefan Onisie. Unul din
acest lot trăieşte în Satu Mare, deşi
de origine este bihorean. Acest
mare jucător a făcut parte din
primii 11 ai naţionalei în multe,
chiar multe meciuri internaţionale.
Alături de Jenei, cel mai eficient a
fost Vigu, omul care respiră, se
bucură sau se întristează alături de
dvs. pentru împlinirile şi neîm-
plinirile judeţului şi ţării. Acest om
“mănâncă fotbalul pe pâine”, cum

se spune despre cunoscători, dar să
fi fost între primii 11 din ţară atâţia
amar de ani! şi iată, într-o zi de de-
cembrie 2017, înainte de Crăciun,
am avut plăcerea să stau la o cafea
cu un jucător valoros al “Olimpiei”,
om de cultură, serios, profesionist,
pe care l-am adus, cu ani în urmă,
antrenor la “Olimpia”, avându-l ca
secund pe V. Knoblau. Doamne, ce
cuplu minunat! poate despre ei şi
despre ce a însemnat “Olimpia”
pentru judeţ şi ţară vom scrie cu
altă ocazie. Desigur, despre
“Olimpia” anilor 70-80, ani de glo-
rie, de Divizia “A”, de finalistă în
Cupa României (cu “U” Craiova).
Vă amintesc câţiva jucători de val-
oare din  vremea aceea : pusztai,
Feher, Szabo, Haralambie, Matei,
Mureşan, Filip, Bocşa, Keizer,
Smarandache, Bigan, Naom,
Bathori I şi II, Haţeganu, Helvei,
Iancu, pataki, Lukacs, Erdei, pinter,
Bereţki, popa, popescu, Marcu,
Both etc. Le mulţumesc pentru
dăruirea lor, pentru ataşamentul
acestora faţă de miile de spectatori,
faţă de conducerile întreprinderilor
care i-au angajat! Îmi voi aduce
aminte cu drag şi recunoştinţă de
aceştia!

Revin la omul fotbalist,
care trăieşte printre noi şi nu-l bagă
nimeni în seamă, deşi fotbalul
sătmărean zace într-o amorţire de
necrezut, de nerecunoscut. S-a
încercat cu antrenori aduşi de
aiurea, pe bani mulţi, cu jucători,
zişi fotbalişti, care n-au vorbit, ca şi
antrenorii, despre fotbal, ci de
salarii, de prime, de bani mulţi,
uitând că n-au valoare. Au apelat
cei din conducere, la mare necaz, la
foşti fotbalişti ai noştri, bine

pregătiţi, dar când echipa era “pe
chituci”. Aşa-i la noi, ca la nimeni.
Îl avem aici pe Vigu, om care ştie să
aşeze o echipă în teren, om care ştie
să vorbească echipei şi jucătorilor
în parte, care ştie ce înseamnă
tactică de joc, care ştie... tot! şi nu-
i băgat în seama, iar de fotbal se
ocupă oameni de care n-a auzit ni-
meni. De fapt, nici lor nu le vine să
creadă! Acum se face totul pe bani.
păcat!

Îmi spunea Nelu Naom
despre Vigu lucruri pe care nu le-
am cunoscut, cuvinte de laudă pen-
tru tenacitatea lui, pentru puterea
de luptă, pentru mândria că a
reprezentat ţara, pentru colegul şi
prietenul acelui lot valoros.
Oricum, pentru mine, Vigu
rămâne unul dintre cei mai pro-
lifici oameni de fotbal pe care i-a
cunoscut acest judeţ. Ar merita să
scriu o cronică a anilor bogaţi în
rezultatele naţionalei, în care Vigu
a fost prezent, nu ca rezervă, ci tit-
ular! şi ce titular! În ceea ce
priveşte nu scriu aceste rânduri ca
un critic sportiv, nici ca un analist,
ci sub influenţa lui Naom, care şi-a
exprimat respectul şi preţuirea pe
care o nutreşte pentru Vigu. De ce?
pentru că Naom, ajuns la “Steaua”
în vara lui 1969, primul viitor coleg
a fost Ioşka Vigu. Au fost colegi de
cameră, cu el s-a antrenat, exersând
ore întregi preluarea şi pasarea
mingii, sub toate formele. El lucra
cu ambele picioare şi l-a ambiţionat
mult pe Nelu Naom. De fapt au
fost colegi de departament,
mijlocaşi (mult timp “Steaua” juca
cu doi mijlocaşi -1-4-2-4). Îi era
greu lui Naom fără Vigu, care avea
o vorbă de multă încurajare, sfat

oportun (chiar dacă era pe un ton
mai răstit, impunător). Venea la
dublaj, ba îţi prelua funcţia şi
sarcina de joc. Era foarte harnic, in-
teligent, avea soluţii, era adevărat
profesionist. În viaţa privată era ex-
trem de riguros, cu program de
odihnă, cu alimentaţie raţională, cu
grupul de prieteni. Nu-l găseai la
baruri sau “agape”. La Snagov, la
pregătiri aveau prieten un student
căruia îi procuram bilet la meci-
urile internaţionale. El le aducea
dimineaţă o sticlă cu lapte. Vigu i-
a dat pentru prima dată cărţi de
citit, deşi Naom era obişnuit cu
cititul. Ţine minte prima carte de
la Vigu: “N-am dansat decât o
vară” de per Olof Ekstram,
căsătorit cu o româncă. Vigu a
jucat aproape toată cariera la
“Steaua”, apoi în echipa olimpică a
României, în naţională cu jocuri
importante. A întâlnit oameni de
fotbal de calibru european şi mon-
dial, dobândind experienţă de
excepţie. Naom se miră cum un ast-
fel de om cu asemenea zestre nu este
în fotbal, cum nu “trage” nimeni de
el ca să transmită celor care au
nevoie lucruri pe care nu le înveţi la
şcoală şi pe care uneori le întâlneşti
în cărţi. Cărţi pe care unii nu le
citesc niciodată şi se mai ocupă
chiar de educaţie, de fotbal! păcat! 

şi uite, cam aşa au fost
discuţiile cu fostul meu jucător şi
bun antrenor, Nelu Naom, discuţii
din care a reieşit un frumos portret
al unui jucător de elită al ţării -
Ioşka Vigu. Dacă aş conduce
clubul, l-aş invita să fie primul om
de utilitate pentru fotbalul
sătmărean! Ar merita! Chiar ar
merita!

TEODOR CURpAş

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

VIAŢA LA ŢARĂ
Şezătoare  tradiţională 
la Lipău
Vă invităm să urmăriţi
emisiunea VIAŢA LA
ŢARĂ, difuzată la NORD

VEST T V Satu Mare, de la
orele 20.45, prin inter-
mediul căreia veţi putea
lua parte la o şezătoare
tradiţională din Lipău. Re-
alizator: Dumitru
Ţimerman.
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Pâine preistorică descoperită în cetatea
ascunsă de la Bobald
8Cercetătorii au găsit la Bobald singura pâine din epoca bronzului de pe teritoriul ţării noastre

Unul dintre cele mai im-
portante situri arheo-
logice din judeţul

Satu Mare şi din România se
află la aproximativ trei kilo-
metri de municipiul Carei.
Puţin cunoscut chiar de către
locuitorii judeţului, Dealul de
la Bobald a dat istoricilor arte-
facte datând din preistorie,
rezultate spectaculoase care au
atras atenţia chiar şi
cercetătorilor străini. De-
scoperirile unice de la Bobald
au făcut ca aşezarea de aici să
fie comparată cu o adevărată
Troia a bazinului carpatic. 

Descoperirile arheo-
logice făcute de-a lungul tim-
pului la Bobald au arătat că încă
din perioada epocii bronzului,
aici s-a format un centru de
putere cu o civilizaţie înflori-
toare şi cu un sistem de relaţii
extins. Mărturie stau obiectele
ceramice numeroase, dar şi cele
de metal extrem de diverse care
ilustrează complexitatea vieţii
în preistoria din regiunea
noastră, dovedind şi faptul că,
în esenţă, comunitatea de aici a
rămas una paşnică şi predomi-
nant agrară.

Începând cu anul
2010, o echipă formată din
cercetătorii de la Muzeul
Judeţean Satu Mare şi Muzeul
Municipiului Carei, împreună
cu profesori universitari de la
Universitatea Babeş-Bolyai, au
început colaborarea pentru
cercetarea siturilor arheologice
de la Bobald cu universităţi din
Ungaria, precum şi cu cele din
Koln şi Bochum. Rezultatele

spectaculoase nu au încetat să
apară. 

Istoricii au stabilit că
cea mai importantă etapă de
locuire a aşezării de la Carei
aparţine epocii bronzului. În
epoca bronzului, între 2500-
1000 î.Hr., în regiunea ce
cuprinde Câmpia Sătmarului,
Câmpia Careiului şi Valea Eri-
ului s-a format o civilizaţie în-
floritoare, activă, cu un sistem
de relaţii extinse. Comunitatea
de aici, în esenţă, una rurală,
care se ocupa cu agricultura şi
creşterea animalelor, a lăsat în
urma sa o superbă producţie de
olărit. 

Trei ani după în-
ceperea noii campanii de cerc-
etare, arheologii au făcut o
descoperire unică în România.
Folosind o tehnică specială dar
migăloasă, pentru identificarea
resturilor paleovegetale,
cercetătorii au găsit la Bobald
singura pâine din epoca
bronzului de pe teritoriul ţării
noastre. Descoperirile de pâini
preistorice sunt o raritate, nu
doar în România, ci în întregul
spaţiu european. Potrivit
cercetătorilor, pâinea de la
Bobald este specială şi datorită
făinii din care a fost făcută, re-
spectiv o făină bine cernută, cel
mai probabil dintr-o specie de
grâu superioară.

Pâinea preistorică nu a
fost singura sursă de mândrie
pentru arheologii ce au studiat
pe situl de la Bobald. Acum
Muzeul Judeţean din Satu
Mare se poate mândri cu vase
ceramice de o calitate şi
frumuseţe extraordinare, orna-
mentate cu ghirlande şi spirale,
realizate prin diferite
tehnici.Arheologul  Muzeului

Judeţean Satu Mare, Liviu
Marta, a declarat că, odată cu
începerea construirii centurii
de ocolire a municipiului Carei,
șoseaua cea nouă trece printr-
un sat preistoric de lângă
aşezarea Bobald. „Ştim foarte
bine ce este acolo. Avem sate
preistorice, o mare cetate din
epoca bronzului şi singurul sat
dacic din zona Careiului. Este
foarte important pentru că am
făcut cercetări, am adunat date
şi când apar date noi în urma
săpăturilor cercetările sunt de
anvergură”, a spus Liviu Marta. 

Despre Bobald se ştie
că era un sat străvechi, dispărut
în timpul lui Rakoczi Francisc
al II-lea (1676-1735), când toţi
locuitorii au fost mutaţi în ac-
tualul oraş Carei, lângă
Castelul Karolyi. În timpul
cercetărilor, angajaţii Muzeului
au adunat izvoare scrise, fiind
cunoscute numele capilor de
familie din fosta localitate. 

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 23.01.2018 de la ora 15:00
la Cabinet Dr. Coica,  va consulta

Dr. Moisiuc Paul
MEDIC SPECIALIST
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0261/766.390;
0261/779.999
__________________________
De la ora 14:00 la Cabinet Dr.
Coica, va consulta

Dr. Rusu Cristian
MEDIC PRIMAR

UROLOGIE
Consultatie gratuita!
Programări: 0261/766.390,
0261/779.999
__________________________
De la ora 14:00 la Cabinet Dr.
Coica,  CAREI, Mihai Viteazu 1, str.
Regele Ferdinand nr. 15/1
va consulta

Dr. Rusu Cristian
MEDIC PRIMAR

UROLOGIE
Consultatie gratuita!
Programări: 0731.349.300
__________________________
În data de 19.01.2018 la ora 9:30  la
Cabinet Dr. Coica, va consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE 
Programări:0732.116.837
0261/766.390, 0261/779.999
__________________________
În data de 20.01.2018 la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Col. Dr. Scridon Gheorghe
MEDIC PRIMAR 

CARDIOLOGIE SI 
BOLI INTERNE

Programări: 0732.116.827
__________________________
De la ora 14:30 la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Dr.Gorbatai Lilian

MEDIC SPECIALIST
UROLOGIE

Programări: 0741203741 / 0261-
766390
__________________________
Zilnic intre orele 11:00-13:00 
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR 

PSIHIATRIE
Programări: 0261.766.390;
0261.779.999
__________________________
Zilnic intre orele 08:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian
Blaga CU 8/4, va consulta:

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST 

ALERGOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletul de
Trimitere de la medicul de familie!
Programări: 0740.839.818
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Spectacol excepțional de 
”Ziua Culturii Naționale”

Rolul asistentului social în
județul Satu Mare

Expoziție 
de fotografie
Dragoș Georgescu,
la Oradea

Luni, 15 ianuarie
2018, de la ora 18.00 , în
galeria „ȘTEFAN VILIDÁR
ISTVÁN”, din Cetatea
medievală Oradea a avut loc
vernisajul expoziției
individuale de artă
fotografică a artistului
Dragoș Georgescu, membru
al Foto Clubului „Vasile
Vénig László”  din Carei.
Expoziția organizată în
cadrul Festivalului
Internațional „Carol Pop de
Szathmári - Szathmári Pap
Károly”, ediția a  VI-a,  a
reprezentat  primul
eveniment de artă fotografică
din acest an al Clubului
Fotografic „Nufărul” din
Oradea. În cadrul
vernisajului au luat cuvântul
Ștefan Tóth AFIAP
președinte al Clubului
Fotografic „Nufărul” din
Oradea, Hágó Attila Nándor,
președinte al Foto Clubului
„Vasile Vénig László” precum
și realizatorul expoziției,
Dragoș Georgescu.
Momentul artistic a fost
pregătit de artistul Nicolae
Moranciu. Expoziția dedicată
Zilei Culturii Naționale va
rămâne la dispoziția
publicului vizitator până la
data de 02 februarie 2018,
zilnic între orele 08:00 -
20:00. Evenimentul a fost
organizat cu sprijinul
Clubului Fotografic
„Nufărul” din Oradea,  Foto
Clubului „Vasile Vénig
László” din Carei, Centrului
de Promovare a Turismului
Cultural „Gróf Károlyi”.

Artă fotografică
„Face to Face” 
la Carei

Sâmbătă, 20 ianuarie
2018, începând cu ora 16.00,
în sala de expoziții de la
parterul Castelului Károlyi
din municipiul Carei va avea
loc vernisajul expoziției de
artă fotografică intitulate
„Face to Face” a artistului
Bikfalvi Zsolt, vicepreședinte
al Foto Clubului „Vasile
Vénig László” din Carei.
Vernisajul va fi deschis de
Bogdan Georgescu și Enyedi
Zsolt și va participa și Bogáti-
Bokor Ákos cu un moment
artistic. Expoziția se poate
vizita în perioada 20 ianuarie
- 03 februarie 2018, după
programul de funcționare al
Muzeului din Castel.
Expoziția este organizată sub
patronajul Asociației
Artiștilor Fotografi din
România. Evenimentul este
parte integrantă a Festivalului
Internaţional de Fotografie
Carol Pop de Szathmári.
Organizatorii, Fotoclubul
„Vasile Vénig László” și
Fundația Centrul de
Promovare a Turismului
Cultural „Gróf Károlyi”, vă
așteaptă cu drag.

Centrul Județean
pentru Conservarea și Promo-
varea Culturii Tradiționale
Satu Mare cu sprijinul Consi-
liului Județean Satu Mare, în
colaborare cu Teatrul de Nord
Satu Mare, cu Colegiul
Național Mihai Eminescu și
în parteneriat cu Muzeul
Județean Satu Mare, a organi-
zat în data de 15 ianuarie un
spectacol sub auspiciul „Zilei
Culturii Naționale”. Eveni-

mentul s-a desfășurat la Tea-
trul de Nord Satu Mare, sala
fiind arhiplină.

În program au evo-
luat: Sava Negrean Brudașcu;
Marian Buzilă; Silvia Șuth și
Darius Câmpean; George Ne-
grea și Edmund Francisc Ba-
logh; Grupul folk „Gala”.
Recitări: Bogdan Botiș și Vi-
vien Szeremi. „Eminescu să ne
judece” – evocare Robert Las-
zlo și Felician Pop.

Colegiul National al
Asistentilor Sociali, în colaborare
cu Consiliul Judetean Satu Mare,
organizează conferinta ”Rolul
asistentului social în furnizarea și
dezvoltarea serviciilor sociale din
jud. Satu Mare – oportunitati și
provocări” care are loc pe data de
19 ianuarie 2018, ora 10:00, la
Consiliul Județean, Sala Mare.

Această conferință face
parte din Campania ”România se
ridică în picioare pentru asistența
socială”, campanie desfășurată de
Colegiul Național al Asistenților
Sociali din România, iar până
acum  s-au desfășurat evenimente
similare in alte 15 județe din țară.
Scopul acestor evenimente este
de a valoriza profesia de asistent
social și de-a atrage atentia despre
nevoia angajării asistenților
sociali în cadrul serviciilor sociale
mai ales în mediul rural unde
problemele sociale sunt tot mai
multe.

La această conferință
participă Președintele CNASR,
Buzducea Doru (foto),
vicepreședinții Cristian Roșu și
Ioan Durnescu, secretarul execu-
tiv, Diana Cristea, precum si
asistenții sociali, primari din
judet, reprezentanți ai
instituțiilor publice locale care au
în subordine servicii de asistență
sociala si ONG-uri. Din partea
institutiilor din judet la acest

eveniment vor participa prefectul
Darius Filip, președintele CJ,
Pataki Csaba, directorul AJPIS,
Tivadar Ildikó-Emese, directorul
DGASPC, Mariana Dragoș, pre-
cum și directorul SPAS, Doina
Văsuț.  Domeniul de activitate al
asistentului social, indiferent de
nivelul la care acţionează în struc-
tura sistemului asistenţei sociale,
este unul profund, mecanism
care are în centrul atenţiei sale
fiinţa umană cu trebuinţele sale
atât materiale, cât şi spirituale.
Profesia de asistent social are un
rol major in dezvoltarea sociala si
in functionarea familiei, in crea-
rea de oportunitati si in suportul
oferit oamenilor pentru utilizarea
eficienta a resurselor, in crearea
de retele de suport, in dezvoltarea
competentelor necesare functio-
narii eficiente in familie si in co-
munitate.

Oficial, sala de spectacole a Casei de 
Cultură poartă numele lui Octavian Bud
8Noua denumire a fost atribuită, într-un cadru festiv, de primarul Kereskenyi Gabor

Primarul municipiului
Satu Mare, Kereskényi
Gábor, alături de vicepri-

marul Doina Feher au participat
luni, de la ora 18.00, la momen-
tul festiv organizat în memoria
artistului Octavian Bud. La
inițiativa primarului Kereskényi
Gábor, sala de spectacole a Cen-
trului Cultural “G.M. Zamfi-
rescu” a primit numele
artistului Octavian Bud.

Moment festiv 
și spectacol

“Tavi Bud a fost un ar-
tist desăvârșit, care va rămâne
mereu în inimile noastre prin
muzica lui, dar și prin aceste ges-
turi pe care le facem, numind sala
de spectacole a Centrului Cultu-
ral “G.M Zamfirescu” în memo-
ria lui. Așa cum îi plăcea și lui să
spună, ”Sfârșitul nu-i aici!”, vor
mai urma evenimente pe care i le
vom dedica. Tavi Bud, odihnește-
te în pace!”, a declarat primarul
Kereskényi Gábor.

După momentul festiv a
urmat un concert folk, la care au
participat prieteni și colaboratori
ai artistului sătmărean, printre
care Mircea Vintilă, Marius Bațu,

Florin Micaș, Sorin Bălaj & Radu
Lup, Roxana Gheorghiu & Lore-
dana Morar, Cezar Petrovici și
colega de scenă a lui Tavi Bud,
Adina Hodișan.

Cine a fost 
Octavian Bud

Octavian Bud s-a născut

în 18 iunie 1958, la Satu Mare,
şi a început să cânte la chitară
în clasa a VIII-a. În perioada
1983 – 1985 a fost membru al
Cenaclului Flacăra, apoi al
Cenaclului „Totuşi Iubirea”. În
Cenaclul Flacăra a cântat şi
împreună cu Emilian Onciu,
în grupul folk “Trupa din
Nord”. 

În 1983 a primit pre-
miul Cenaclului Flacăra pen-
tru cea mai bună compoziţie a
anului – „Niciodată”. Tavi
Bud s-a stins din viaţă în după
amiaza zilei de 5 iunie 2017.
Ultimele sale apariţii au fost
pe scena Zilelor Oraşului Satu
Mare, ediția 2017 şi la Festiva-
lul de folk din Amara.   

DECIZIE. Sala de spectacole se numește Octavian Bud la inițiativa primarului Kereskenyi

FLORIN DURA
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În linie dreaptă spre greva generală
la Electrolux
8Muncitorii sunt nemulțumiți de oferta patronatelor și au declanșat ieri conflictul
de muncă

Muncitorii de la fabrica
Electrolux din Satu
Mare au declanșat

conflictul de muncă prin
intermediul reprezentanților
lor, adică Sindicatul ”Samus”. Ei
nu acceptă oferta făcută de
patronate și sunt hotărâți să
meargă până la greva generală.

Societatea,
notificată

Surse din cadrul
Electrolux Satu Mare au
declarat pentru Gazeta de Nord
- Vest că Sindicatul Samus a
notificat ieri dimineață
conducerea fabricii despe
declanșarea conflictului de
muncă. Apoi acest conflict de
muncă a fost înregistrat la
Inspectoratul Teritorial de
Muncă. Din acest moment este
doar o chestiune de timp până
ce va fi declanșată greva
generală. 

Aceleași surse au mai
afirmat că este foarte posibil ca
liderul Confederației Sindicale
”Cartel Alfa”, Bogdan Iuliu
Hosu, din care face parte și
Sindicatul ”Samus”, să facă parte
din echipa de conciliere de la
Electrolux. Acesta are în vedere
să elaboreze, la Electrolux Satu

Mare, un studiu de caz despre
negocierea unui contract
colectiv de muncă și despre
trecerea contribuțiilor de la
angajator la angajat. 

Care sunt
nemulțumirile

Muncitorii de la
Electrolux sunt nemulțumiți de

faptul că patronatele nu acceptă
o creștere salarială și alte cereri.
Sindicaliștii au cerut o creștere
salarială de 11%, bazată pe
prognoza INS, însă conducerea
a propus creștere salarială de
zero, dar a oferit un bonus de
prezență de 2,5%.

S-a mai cerut să se
asigure transportul
muncitorilor sau să se deconteze

abonamentele pentru transport,
așa cum fac tot mai multe firme
din județ, s-a mai cerut plata
orelor suplimentare cu 200% și
nu 175% cum este în prezent, și
tichete de vacanță, creșterea
valorii acestora de la 500 de lei,
anul trecut, la 880 lei pentru
acest an. Toate aceste puncte au
fost refuzate de conducerea
fabricii Electrolux.

FlORin DuRA

Razie Poliție-RAR
Pe parcursul zilei de

luni, 15 ianuarie a.c., polițiștii
din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare au
acționat pentru prevenirea și
combaterea accidentelor  rutiere
și în vederea asigurării unui
climat de siguranță civică, pe raza
judeţului.  Astfel, pe lângă
drumurile naționale și
municipiul Satu Mare, unde au
acționat cu preponderență
polițiștii rutieri, au fost
organizate acțiuni și în localități,
precum Valea Vinului, Tășnad și
Racșa. În cadrul acțiunilor,
pentru abaterile constatate, au
fost aplicate peste 120 de
sancțiuni contravenționale la
OUG 195/2002, în valoare de
aproximativ 25 000 de lei și peste
20 de sancțiuni contravenționale
la Legea 61/1991, în valoare de
peste 7 200 de lei. La acțiuni au
participat și specialiști din cadrul
R.A.R. Satu Mare. Ca măsură
complementară, poliţiştii au
reţinut, în vederea suspendării
dreptului de a conduce, 8
permise de conducere. Astfel,
polițiștii din cadrul Serviciului
Rutier au identificat în trafic 6
conducători auto cu vârste
cuprinse între 26 și 59 de ani,
care au condus autoturismele cu
viteze cuprinse între 104-124
km/h pe sectoare de drum cu
limita de viteză de 50 km/h.

Accident la Odoreu
La data de 15 ianuarie

a.c., polițiștii din cadrul Biroului
Rutier au fost sesizați despre
faptul că în localitatea Odoreu a
avut loc un eveniment rutier, în
urma căruia o persoană a fost
rănită ușor. În urma cercetării
efectuate la fața locului, polițiștii
au stabilit faptul că o
conducătoare auto, de 66 de ani,
din Maramureș, pe fondul
nerespectării semnificației
indicatorului rutier “Cedează
trecerea“ a intrat în coliziune cu
un autoturism condus de un
bărbat, de 64 de ani, din Satu
Mare. În urma coliziunii,
autoturismul condus de bărbat a
fost proiectat în șanț,  o pasageră
de 67 de ani, din Satu Mare,
suferind răni ușoare. Ambii
conducători auto au fost testați
cu aparatul alcooltest,
rezultatele fiind negative. În
cauză s-a întocmit dosar penal
sub aspectul comiterii
infracțiunii de vătămare
corporală din culpă.

Bătăuș arestat
Poliţiştii au identificat

și reținut un bărbat  de 26 de ani,
care deținea un mandat de
executare a pedepsei închisorii.
La data de 15 ianuarie a.c.,
poliţiştii din cadrul Serviciului
de Investigații Criminale au
identificat un bărbat, de 26 de
ani, din județul Maramureș, care
posedă mandat de executare a
pedepsei cu închisoarea emis de
Judecătoria Sighetu Marmației,
fiind condamnat la 4 luni
închisoare, pentru comiterea
infracţiunii de lovire sau alte
violențe. Cel în cauză a fost
depus la Penitenciarul Satu
Mare.

CONFLICT. Este o chestiune de timp până ce angajații Electrolux vor declanșa greva generală

Două incendii în aceeași seară în județ
În cursul serii de luni,

pompierii din cadrul I.S.U.
,,SOMEŞ” Satu Mare au
intervenit pentru limitarea şi
stingerea a două incendii.
Urgenţele au fost anunţate la
numărul unic pentru apeluri de
urgenţă 112, fiind semnalate în
localităţile Cărășeu și Lipău.

Incendiu la coșul 
de fum al unei case

S a l v a t o r i i
Detaşamentului de Pompieri
Satu Mare au intervenit pentru
lichidarea unui incendiu produs
la coșul de fum al unei case
situate pe raza localităţii Cărășeu,
evenimentul fiind anunţat la ora
20:01.

La adresa menționată s-
au deplasat două echipaje de
pompieri cu două autospeciale de
lucru cu apă și spumă. Incendiul
a fost stins în limitele găsite,
forțele prezente la fața locului
reușind să înlăture pericolul
propagării incendiului la casa de
locuit.

În urma evenimentului
a ars funinginea din interiorul
coșului de fum. Cauza probabilă
a producerii incendiului: coș de
fum necurățat.

Incendiu la hambarul de
cereale al unei gospodării

La ora 23:07, alt apel
anunța producerea unui
incendiu la un hambar în care
era depozitat porumb, de pe
raza localității Lipău.

La fața locului s-au
deplasat două echipaje de
pompieri cu două autospeciale
de lucru cu apă și spumă din
cadrul Detașamentului de
Pompieri Satu Mare. La

momentul sosirii forțelor de
intervenție, incendiul se
manifesta violent la întreaga
anexă. Pompierii au reușit
localizarea și lichidarea rapidă a
incendiului, în ciuda cantității
mari de porumb uscat depozitat
și a materialului lemnos din care
era confecționat hambarul.
Concomitent cu stingerea
incendiului s-a acționat și
pentru protejarea casei de locuit
din imediata apropiere a anexei
afectate de incendiu.

În urma evenimentului
au ars aproximativ o tonă de
porumb și elementele de lemn
din structura hambarului.
Cercetările efectuate la faţa
locului au indicat faptul că
incendiul s-a produs, cel mai
probabil, din cauza
nerespectării distanței
corespunzătoare la depozitarea
cenușii sau a jarului față de
materiale combustibile. Din
fericire, nu au existat victime în
niciuna dintre situații.
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Spectacol de Ziua Culturii Naționale
la Castelul din Carei
Manifestările organizate

cu ocazia Zilei Cultu-
rii Naționale la Carei

s-au încheiat luni, 15 ianuarie
2018, în Sala Cavalerilor a Ca-
stelului Károlyi, cu un specta-
col emoționant de muzică
corală, poezii și cântece prezen-
tate de elevi, cursanți ai cercuri-
lor de muzică ușoară, cor, dans
și teatru din cadrul Centrului
Cultural al Municipiului Carei
și recitatori ai Asociațiunii
Astra – Despărțământul Carei,
dedicat Zilei Culturii
Naționale.

Programul a debutat cu
un cuvânt de deschidere din par-
tea prezentatorului Adrian
Ștefănuți, după care directorul
Direcției de Cultură a Munici-
piului Carei, Bogdan Georgescu,
a ținut o scurtă alocuțiune despre
semnificația Zilei Culturii
Naționale.

În cadrul manifestării
au recitat poezii din lirica
națională: Laniana Marincaș,
Andreea Mocan, Denisa Graz,
Adrian Sabău, Alexandra

Crăciun, Adrian Ștefănuți. Varga
Adriela l-a interpretat pe Nică
într-un monolog inspirat din
„Amintiri din Copilările” ale lui
Ion Creangă.

Corala Bărbătească Ar-
monica a Centrului Cultural
Carei dirijată de Ioan Tordoi a in-
terpretat mai multe melodii pe
versurile lui Mihai Eminescu și
ale altor poeți români cunoscuți.

Csáki Ferenc și Dorinel
Bolba la voce și chitară,
acompaniați la pian de Ioan Tor-
doi au intepretat două melodii pe
versuri de Mihai Eminescu. Linia
melodică a fost realizată de Csáki
Ferenc, colaborator al Casei de
Cultură din localitatea Pișcolt.

Recitatorii Asociațiunii
Astra - Despărțământul Carei au
pregătit o scenetă după Scrisoa-
rea a III-a și au recitat o poezie.
Grupul de dans MAGIC
DANCE, coordonat de Raluca
Păvăluc, a prezentat un dans ine-
dit folosind și steaguri în core-
grafie. Solistele Latiș Mălina și
Pop Niculina, acompaniate de
profesorul Szűcs József, au inter-
pretat două melodii de muzică

ușoară, cu muzica compusă pe
versuri de Mihai Eminescu.

Cei prezenți au putut
viziona și expoziția “Mari scrii-
tori români” care aduce în fața
publicului unele dintre cele mai

mai mari nume ale literaturii
românești.

Evenimentul a fost în-
scris în calendarul activităților
dedicate Centenarului „Marii
Uniri”. Organizatorii evenimen-

tului au fost Direcția de Cultură
a Municipiului Carei, Centrul
Cultural al Municipiului Carei,
Centrul de Promovare a Turis-
mului Cultural „Gróf Károlyi” și
Biblioteca Municipală Carei.

Sub genericul ”Și pentru
că toate acestea trebuiau să poarte
un nume, li s-a spus Eminescu”, ele-
vii Școlii Gimnaziale ”Bălcescu-
Petofi” au susținut un program
artistic cu ocazia împlinirii a 168
de ani de la nașterea marelui poet
național Mihai Eminescu. Progra-
mul artistic, constând în recitări de
poezii, cântece, prezentare power
point, expoziție de desene și porto-
folii, s-a desfășurat în sala festivă a
Școlii Gimnaziale ”Bălcescu-
Petofi”.

Activitatea artistică a fost
organizată și pregătită de catedra
de limba și literatura română,
coordonată de prof. Carmen

Fechete, Francisc Nagy, Angela
Domuța și Demeter Kristina în
colaborare cu  prof. de muzică Re-
nata Inovan Bertok și Daniela Mic
Oprea-coordonator de activități
extrașcolare.

Poarta către lumea
poeziei a fost deschisă de eleva
Toth Kitty din clasa a VIII-a care a
prezentat date despre viața și opera
poetului nepereche și a introdus
momentele următoare. Elevii
claselor a V-a au recitat poezii pre-
cum „Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie”,  „Vreo zgâtie de fată” sau
„Lacul”. Au urmat elevii din clasa a
VI-a care au prezentat citate ale
marilor critici literari despre viața

și opera marelui poet. Poezia cu
ecouri din teatru a fost introdusă
în scenă prin intermediul elevilor
din clasa a VII-a care au interpretat
„Întunericul și poetul” și ” Povestea
magului călător în stele” .
Recitările au alternat cu melodii
precum „Sara pe deal” sau „Pe
lângă plopii fără soț” interpretate
de elevii care fac parte din corul
școlii  acompaniați la vioară de ele-
vul Crețu Abel din clasa a VI-a A.
Cu prezentarea desenelor în care
au fost surprinse aspecte din op-
erele lui Mihai Eminescu și în-
mânarea diplomelor, spectacolul
s-a încheiat în aplauzele spectato-
rilor.

Spectacol omagial Mihai Eminescu la Școala
Gimnazială „Bălcescu - Petofi”

Grup dezvoltare personală, în
organizarea Bibliotecii Județene

Biblioteca Judeţeană
Satu Mare sub auspiciile Consili-
ului Judeţean Satu Mare în colab-
orare cu psiholog, trainer &
life-coach Daniel Moiş
organizează începând de luni, 22
ianuarie 2018, în fiecare zi de
luni, cu începere de la ora 1630, la
Secția de împrumut pentru
adulți, Grup dezvoltare
personală. Grupul se adresează
persoanelor care au vârsta de
peste 18 ani, iar locurile sunt lim-
itate, fiind acceptate maxim 12
persoane, în ordinea înscrierii pe
lista deschisă de către organiza-
tori, participarea fiind gratuită.
Data de începere va fi stabilită în
funcție de perioada necesară pen-
tru formarea grupului.

Înscrierile se fac la sediul
Bibliotecii Judeţene Satu Mare
sau la numărul de telefon
0261711199, interior 114, Secția
de împrumut pentru adulți,
persoană de contact Violeta
Tarţa. ”Dezvoltarea personală
este mult mai mult decât o simplă
informaţie, care se poate lectura
şi asimila astfel. Dezvoltarea
personală înseamnă un proces in-
dividual, personal, de
introspecţie, autoobservare şi
conştientizare. Procesul de dez-
voltare personală se trăieşte, se
experimentează, se
implementează treptat în modul
de viaţă al fiecăruia. Cel mai val-
oros lucru care se poate învăța pe
parcursul procesului de dez-
voltare personală, este să iei de-
cizii, să faci alegeri pe cât posibil
rapide şi corecte, şi să-ţi asumi re-
sponsabilitatea lor. Înveţi să

gândeşti independent, să fii opti-
mist, încrezător în forţele tale, şi
să te bazezi pe propria minte,
valorificată la maximum, în cel
mai corect mod. Beneficiile
dezvoltării personale sunt ges-
tionarea stresului, autocontrolul,
armonizarea inter-personală, dez-
voltarea carierei etc.”, este de
părere psihologul Daniel Moiş.
Daniel Moiș este consilier de dez-
voltare personală, trainer și life-
coach licențiat în psihologie,
format în consiliere psihologică
pe terapii scurte, orientate pe
resurse și soluții. Din dorința de
a veni în sprijinul semenilor săi, a
decis să își ofere serviciile pro
bono, organizând în parteneriat
cu biblioteca sătmăreană diverse
activități care vizează orientarea
școlară, profesională sau grupuri
de dezvoltare personală. Con-
ducerea și colectivul Bibliotecii
Județene Satu Mare, în asenti-
mentul celor care vor beneficia de
aceste facilități, îi adresează sin-
cere mulțumiri.

Luni, 15 ianuarie 2018,
între orele 10.15 - 13.00 în Sala
Cavalerilor a Castelului Károlyi
din Carei s-a desfășurat cea de-a
cincea ediție a Maratonului
poeziei românești. Evenimentul a
fost deschis și moderat de Adrian
Ștefănuți, referent în cadrul
Centrului de Promovare a
Turismului Cultural „Gróf
Károlyi”, care a prezentat
importanța cunoașterii propriei
culturi naționale și a mulțumit
celor prezenți pentru curajul și
bunăvoința de a participa la
„maraton”.

Au participat elevi de la
Școala Gimnazială Nr.1 din Carei,
Școala Gimnazială „Vasile
Lucaciu” din Carei, Școala
Gimnazială Nr. 3 din Carei, Liceul
Teoretic Carei, Colegiul Tehnic

„Iuliu Maniu” Carei și Liceul
Romano-Catolic „Josephus
Calasantius”, alături de dascălii
coordonatori și pasionați ai
poeziei. Pe lângă poeziile pregătite
și recitate sau citite de elevi, timp
de trei ore, s-au putut alege și cărți
la fața locului, ale unor autori mai
puțin cunoscuți, cărți puse la
dispoziție de organizatori.

Maratonul poeziei
românești a fost organizat de Cen-
trul de Promovare a Turismului
Cultural „Gróf Károlyi” și avut ca
scop popularizarea autorilor
români de poezie mai mult sau mai
puțini cunoscuți, în rândul tiner-
ilor și a conștientiza importanța
cunoașterii propriilor valori cultur-
ale, mai ales într-o zi cu o asemenea
încărcătură simbolică, acum la 168
de ani de la nașterea poetului

național Mihai Eminescu și
totodată Ziua Culturii Naționale.

Dincolo de faptul că cei
prezenți au recitat și au intrat în
contact cu diverși creatori de
poezie, diverse genuri de abordare
s-a creat posibilitatea de a comu-
nica sincer emoții, gânduri și sen-
timente, dincolo de emoțiile și
presiunea care apar în cazul unui
concurs de recitare. Cei prezenți au
recitat degajați, lipsiți de emoții
într-o atmosferă completată de
muzica instrumentală care a dat un
aer relaxant întregului ambient. La
final nu a existat un câștigător pre-
cum în cazul unui concurs, au exi-
stat doar câștigători, fiindcă fiecare
din cei care au participat și-au
îmbogățit cunoștințele despre lit-
eratura română și despre propria
cultură.

Maratonul Poeziei românești la Carei
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Viorica Dăncilă este propunerea
PSD pentru funcţia de premier
8 Alte două variante au fost retrase

Europarlamentarul Vio-
rica Dăncilă este pro-
punerea PSD pentru

funcţia de premier, după
demisia lui Mihai Tudose,
după ce Ecaterina Andronescu
- o altă variantă luată în
discuţie - a refuzat din start
propunerea. CEx PSD a votat,
marţi,  ca Viorica Dăncilă să fie
propunerea PSD pentru pre-
mier.

Viorica Dăncilă a fost
votată cu majoritate de voturi,
membrii Comitetului Executiv
aplaudând după anunţarea rezul-
tatelor.

Dumitru Buzatu, lid-
erul PSD Vaslui, a declarat marţi,
după şedinţa CEx, că social-
democraţii au votat cu majori-
tate de voturi propunerea în per-
soana Vioricăi Dăncilă, pentru
funcţia de premier, după ce Eca-
terina Andronescu a refuzat
propunerea. Şi Petre Daea a fost
o variantă discutată. “Nu am
propus-o eu. Ecaterina An-
dronescu a refuzat exprimându-
şi şi susţinerea pentru doamna
Dăncilă. (...) Ne pregătim de o
guvernare mai lungă. După felul
în care s-au exprimat colegii se
poate observa un sprijin unanim
pentru premierul desemnat azi”,
a declarat Dumitru Buzatu, lid-
erul PSD Vaslui.

În şedinţa CEx de marţi
a fost pusă în discuţie şi numirea
lui Petre Daea, însă cel care a
făcut propunerea a retras-o ulte-
rior.

Olguţa Vasilescu a spus

că Dăncilă este apropiată de par-
tid şi are toată susţinerea.”Mă
bucur că e vorba de o femeie, e
liderul grupului parlamentarilor
europeni PSD, o persoană care
are tot sprijinul PSD. Eu am lu-
crat extraordinar de bine cu ea”,
a declarat Lia Olguţa Vasilescu.
Liderii PSD şi ALDE au fost
chemaţi miercuri la Cotroceni
pentru a anunţa propunerea
coaliţiei de guvernare, după ce
PSD a decis retragerea sprijinu-
lui acordat Guvernului Tudose.

Cine este Viorica
Dăncilă

Viorica Dăncilă este eu-
rodeputat, membru al Grupului

Alianţei Progresiste a
Socialiştilor şi Democraţilor din
Parlamentul European. Ea a mai
avut un mandat de europarla-
mentar între 2009-2014.

Dăncilă este o apropiată
a liderului PSD Liviu Dragnea,
aceasta fiind susţinută de Drag-
nea pentru poziţia de şef al
delegaţiei europarlamentarilor
români în Parlamentul Euro-
pean, funcţie pe care o ocupă în
prezent.

Viorica Dăncilă vine
din judeţul Teleorman, acolo
unde a deţinut funcţia de lider al
Organizaţiei de Femei PSD
Videle şi a fost consilier
judeţean.

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare

0361.402.200
ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO
32070390,  înregistrată în registrul
formelor de organizare sub numărul

de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro,
web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu
Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate
de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:

SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate
în faliment, in bankruptcy, en faillite,- vitrina congelator
1 buc,   1.306,19 lei, lada frigorifica 1 buc, 717,10 lei, bazin
peste,  1.483,22 lei, notebook, 1.142,61 lei, alarma , 1 buc,
1.354,76 lei, autoutilitara mercedes (2004),   15.956,67 lei,
autoutilitara mercedes  (2001)  1.197,58 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in ban-
kruptcy, en faillite- stoc de marfă în  valoare de 1.430,82 lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in
bankruptcy, en faillite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă
de 10.928,2 lei+ TVA : curele transmisie Contitech, curele
transmisie Renault, curele transmisie Scania, curele transmisie
Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, socie-
tate în  faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile,
mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 23.241,81 lei + TVA: -
utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in ban-
kruptcy, en faillite bunuri mobile și stocuri de marfă cu o
valoare de piață de 117.944 lei.

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul lichidatorului
judiciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49,
judeţul Satu Mare. Condițiile de participare, regulamentul de
vânzare va fi achiziționat de la lichidatorul judiciar.  

SC. CAPLIBA SRL societate  în faliment, in bankruptcy,
en faillite
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S-
12688X-OXYCUT valoarea de piată 206.438 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 26.01.2018, ora 11:00   la
sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare,
strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC. TOTAL PROD SRL societate în faliment, in ban-
kruptcy, en faillite
-bun imobil, hală producție în valoare de piată 155.636,36 lei
și bunuri mobile, echipamente tehnologice cu o valoare de
piață de 22.136,36 lei.
- Licitația publică va avea loc  în data de 26.01.2018, ora
10:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
SC FRANURO   SRL, societate  în faliment, in bankrup-
tcy, en faillite
- îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu
o valoare de piaţă de 3.842,97 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 02.02.2018, ora 13:00   la

sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare,
strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian
Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la Mocca Cafe)  bloc cu acoperis,
apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret
57.000 euro .

Preşedintele Klaus Io-
hannis a declarat marţi că va
chema începând de miercuri par-
tidele la consultări, pentru ca
situaţia politică generată de
demisia Guvernului Tudose să
nu ducă la efecte economice neg-
ative, anunţând că Mihai Fifor a
fost desemnat premier interimar.

“După demisia pre-
mierului Tudose, l-am desemnat
pe ministrul Fifor ca interimar la
conducerea Guvernului, iar pen-
tru a avea o procedură cât se
poate de rapidă, am decis să con-
voc consultări cu partidele parla-
mentare pentru mâine. Voi
trimite chiar acum invitaţiile de
participare la consultări”, a
anunţat preşedintele Klaus Io-
hannis.

Şeful statului a mai de-
clarat că trebuie luate urgent
măsuri pentru ca instabilitatea
politică să nu aibă efecte nega-
tive în economie.

“Această situaţie în care
s-a ajuns mă nemulţumeşte pro-
fund şi este o situaţie care mă

îngrijorează. Iată că la un an de la
alegeri avem deja două guverne
PSD eşuate. Acum, evident, este
nevoie de un guvern pentru a
scurta cât se poate de mult
situaţia de incertitudine. Vreau
să avem o procedură rapidă care
va duce la stabilirea unui nou gu-
vern, fiindcă această nesiguranţă
politică nu trebuie să degenereze
în instabilitate şi mult mai im-
portant vreau să previn posibile

urmări economice negative ale
acestei crize generată iarăşi în in-
teriorul PSD”, a mai spus Iohan-
nis.

Preşedintele Klaus Io-
hannis a respins prima prop-
unere de premier interimar în
persoana lui Paul Stănescu, a
doua propunere fiind Mihai
Fifor, care ar fi şi acceptat de
şeful statului, au declarat surse
politice pentru MEDIAFAX.

Klaus Iohannis l-a desemnat premier 
interimar pe Mihai Fifor
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Sala Sporturilor „D. P.
Colibași” din Brașov va
găzdui, miercuri, de la ora

18, partida Olimpia Brașov –
CSM Satu Mare, considerată în-
tâlnirea vedetă a etapei a 15 din
LNBF. Se vor confrunta echipele
de pe locul șase, Olimpia CSU
Brașov, și lcea de pe locul secund,
CSM Satu Mare. În tur s-a
impus formația sătmăreană, scor
83-69. Partida retur se anunță
însă mult mai grea însă chiar și
așa CSM pornește favorită. De
dificultatea meciului este
conștient și antrenorul gazdelor,
Dan Calancea care speră într-o
evoluție bună a fetelor de sub
Tâmpa.

”Știm că vom avea o
partidă dificilă din toate
punctele de vedere. Sper că vom
avea o evoluție bună. Sunt con-
vins că fetele se vor mobiliza ex-
emplar și că putem obține
victoria. În tur, diferența s-a
făcut în momentul în care Gabi
Irimia s-a accidentat. Mai este
mult până la finalul sezonului

regulat, nu este un joc decisiv.
Totuși, am mai spus-o, nu
contează foarte mult locul pe
care vom termina sezonul regu-
lat. În play-off putem trece de
orice adversar”, a declarat tehni-
cianul Dan Calancea.

De-a lungul timpului,
cele două echipa s-au întâlnit de
18 ori. CSM Satu Mare conduce
la capitolul confruntări ante-
rioare cu 10-8. De menționat că
meciul va fi transmis în direct de
FRB TV pe canalul propriu de

Youtube.

Programul etapei 15:
Miercuri, 17 ianuarie
• Olimpia Brașov – CSM Satu
Mare (18:00)
• CSU Alba Iulia – “U” Cluj-

Napoca (18:00)
• Sirius Tg. Mureș – Sepsi
(18:00)
• CSBT Alexandria – SCM
Timișoara (18:00)
• ICIM Arad stă

Olimpia CSU Brașov - CSM Satu Mare,
derby-ul etapei a 15-a în LNBF

Echipa naţională a
României va disputa la 27 mar-

tie, pe teren propriu, o partidă
amicală cu prima reprezentativă

a Suediei, a informat, luni, site-
ul oficial al Federaţiei Române

de Fotbal.
“Meciul va avea loc în

afara Bucureştiului, oraşul gazdă
urmând a fi anunţat în funcţie de
disponibilitatea arenelor din
celelalte oraşe mari ale
României. FRF îşi doreşte ca
echipa naţională să joace în cât
mai multe locuri din ţară pentru
a bucura suporterii tricolorilor”,
se arată pe site-ul citat.

Suedia se află în acest
moment pe locul 18 în clasa-
mentul FIFA, în timp ce Româ-
nia ocupă poziţia 41. Echipa
Suediei s-a calificat la Cupa
Mondială din acest an din Rusia
după ce a eliminat la baraj
selecţionata Italiei.

Ultima întâlnire a
României cu Suedia a avut loc în
sferturile de finală ale Cupei
Mondiale din SUA 1994, când
nordicii s-au impus la loviturile
de departajare.

Federaţia Română de
Fotbal anunţă că negociază în
prezent pentru stabilirea unui alt
meci amical în luna martie.

Prima reprezentativă a
României va disputa
următoarele meciuri oficiale în
luna septembrie a acestui an,
odată cu debutul competiţiei
Liga Naţiunilor UEFA. Tragerea
la sorţi a grupelor va avea loc pe
24 ianuarie.

Echipa națională a Românie va juca un meci amical cu Suedia în 27 martie

Clubul Athletic Bilbao
a confirmat, luni, pe site-ul ofi-
cial, transferul fundaşului Cris-
tian Ganea de la FC Viitorul.

FC Viitorul şi Athletic
Bilbao au ajuns la un acord de
principiu pentru transferul
fundaşului Cristian Ganea la
gruparea bască, la 1 iulie 2018,
a anunţat, luni, site-ul clubului
condus de Gheorghe Hagi.

Ganea va semna un
contract valabil pe trei sezoane
cu Athletic Club Bilbao, cu
opţiunea să-şi prelungească
înţelegerea pentru încă un
sezon, mai notează site-ul fcvi-
itorul.ro. Cristian Ganea va fi
jucătorul Viitorului până pe 30
iunie 2018, astfel încât va juca
restul sezonului 2017-2018

pentru campioana României.
Cotat la 1,5 milioane

de euro pe site-ul de specialitate
T r a n s f e r m a r k t . d e ,
internaţionalul român a jucat
în 26 de meciuri pentru FC Vi-
itorul, în acest sezon, şi a reuşit
să înscrie patru goluri şi să dea
patru pase decisive.

Ganea, în vârstă de 25
ani, a crescut în Ţara Bascilor,
la Basauri, unde locuieşte fa-
milia sa şi unde s-a format ca
jucător la centrele de copii şi ju-
niori ale cluburilor Basconia şi
Indartsu. El a jucat, apoi, la
formaţiile spaniole Mallorca B
şi Santanyi.

Originar din Bistriţa,
Ganea a evoluat în România la
ASA Târgu Mureş, CS Univer-

sitatea Craiova, Săgeata
Năvodari şi FC Braşov. În 2015,
a ajuns la FC Viitorul, alături de
care a devenit campion al Ligii

1, doi ani mai târziu.
Patru selecţii are Crist-

ian Ganea la prima
reprezentativă a României, pen-

tru care a debutat pe 13 iunie
2017, în meciul amical câştigat
împotriva selecţionatei din
Chile, scor 3-2.

Bilbao a confirmat transferul lui Cristian Ganea de la Viitorul
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Ana Bogdan, locul 107
WTA, a obținut,
marți, o victorie

surprinzătoare la Australian
Open. Ea a învins-o categoric,
cu scorul de 6-3, 6-2, pe
Kristina Mladenovic
(Franţa), locul 11 WTA şi cap
de serie numărul 11.  Ana
Bogdan devine astfel a patra
româncă prezentă în turul al
doilea, după Irina Begu, So-
rana Cîrstea şi Simona Halep.

Ana Bogdan s-a califi-
cat în premieră în manşa
secundă a Australian Open, la a
doua participare pe tabloul
principal de la Melbourne.

Bogdan s-a impus într-
o oră şi 24 de minute şi îi
prelungeşte criza jucătoarei
franceze. Mladenovic nu a mai
câştigat niciun meci de la în-
ceputul lunii august 2017. De
atunci, ea a pierdut toate cele
15 partide jucate.

Calificarea în manşa a
doua este recompensată la Aus-
tralian Open cu un premiu de
80.000 de dolari australieni
(52.000 de euro) şi cu 70 de

puncte WTA.
Victorie clară, însă nu

lipsită de emoții, pentru Si-
mona Halep în primul său meci
de la Australian Open 2018, în
fața jucătoarei Destanee Aiava
din Australia (locul 193
WTA).  Simona Halep s-a
impus în două seturi, scor 7-6

(7-5), 6-1, și s-a calificat în
turul doi.

Tot marți,  Sorana
Cîrstea s-a calificat în runda a
doua a turneului Australian
Open, după ce a dispus cu 5-7,
6-4, 6-3 de kazaha Zarina Dias.
Miercuri
Irina Begu - Petra Martic (locul

81 WTA)
- în jurul orei 03:30
Joi
Simona Halep - Eugenie
Bouchard (locul 112 WTA)
Sorana Cirstea - Lucie Safarova
(locul 29 WTA)
Ana Bogdan - Yulia Putintseva
(locul 54 WTA).

- orele meciurilor de joi n-au fost
anuntate inca de organizatori
Meciurile de la Australian
Open 2018 sunt în direct la Eu-
rosport.
După primul tur la Australian
Open, au fost eliminate Mi-
haela Buzărnescu şi Monica
Niculescu.

Pentru Claudiu Keșeru
a picat varianta unui transfer la
Kayserispor, după achiziția
reușită luni de echipa lui Marius
Șumudică, dar ar putea avea
parte de o mână de ajutor din
partea unui alt antrenor
român: Răzvan Lucescu îl vrea
la  PAOK,  potrivit presei din
Grecia.

Keșeru  (31 de ani) a
intrat în ultimele 6 luni de
contract cu Ludogorets și  a
primit un ultimatum din
partea bulgarilor, care i-au pus
pe masă oferta și așteaptă

semnătura; în caz contrar, i-au
transmis că despărțirea va avea
loc înaine de finalul lunii ian-
uarie.

Transferul lui Keșeru
la PAOK depinde de situația
lui Aleksandar Prijovic, care în
acest moment este cel mai bun
marcator de la formația din Sa-
lonic (8 goluri în 15 meciuri în
campionat). Echipa antrenată
de Răzvan Lucescu i-a stabilit
atacantului sârb o clauză de 10
milioane de euro, dar i-ar da
drumul și pe o sumă apropiată.

În acest moment,

PAOK  e pe locul al doilea în
Super Liga Greciei, cu 37 de
puncte (la egalitate cu AEK
Atena, dar cu un golaveraj su-
perior: 32-7, față de 29-10).
Lider este Olympiakos Pireu,
cu un singur punct deasupra
formației din Salonic.

PAOK și-a manifestat
interesul și pentru alt jucător
român: la finalul anului 2017 au
apărut vești despre intenția de a-
l transfera pe fundașul Alin
Toșca, de la Betis Sevilla. Fostul
apărător al Stelei este dorit și de
Club Brugge.

HC Zalău a învins
echipa suedeză H 65 Hoors
HK, cu scorul de 24-21 (10-8),
duminică, pe teren propriu,
într-un meci din Grupa D a
Cupei EHF la handbal femi-
nin.

HC Zalău a reuşit
prima sa victorie în Grupa D,
după un meci în care a condus
aproape tot timpul, cu excepţia
unor momente în care s-a con-
semnat egalitatea, în repriza
secundă.

Echipa antrenată de
Gheorghe Tadici a marcat doar
8 din cele 12 aruncări de la 7

metri acordate.
Pentru HC Zalău au

înscris Ana Maria Dragut 6
goluri, Roxana Rob 5, Dana
Abed-Kader 4, Cristiana Nica
3, Larisa Tamaş 2, Maria
Valentina Panici 2, Raluca Ir-
imia2.

Golurile echipei
suedeze au fost înscrise de Anna
Bardis 5, Anna Johansson 4,
Mikaela Maessing 4, Emma
Lindqvist 4, Anna Olsson 3,
Emma Rask 1.

Au arbitrat grecii
Athanasios Chaskis şi Dimitrios
Tsakonas, iar delegat EHF a fost

sârboaica Tatjana Medved.
În primul meci, HC

Zalău a fost întrecută cu 28-23
de Larvik, în Norvegia.

În celălalt meci al zilei,
DHK Banik Most (Cehia) a
remizat acasă cu Larvik (Norve-
gia),21-21.

În clasament, Larvik
ocupă primul loc, cu 3 puncte,
urmată de H 65 Hoors HK, 2
puncte (-2), HC Zalău, 2 p (-1),
DHK Banik Most, 1 punct.

HC Zalău va juca
următorul meci pe 21 ianuarie,
în deplasare, cu DHK Banik
Most.

Patru românce în turul doi 
la Australian Open

ofertă de ultimă oră pentru Keșeru

Florin murEşan

HC Zalău a reușit prima victorie în grupele Cupei EHF
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Vând gospodărie în Supuru de Sus, lângă biserică,
drumul principal, compusă din: casă 3 camere mo-
bilate, grădină împrejmuită 1 ha. Informaţii la tel.
0362404124, 0743141417.

Execut toată gama de lucrări de la A la Z în construcţii,gleturi,
vopsit, parchet-uri, zidării, faianţă. Ofer seriozitate .Tel:
0752836199.

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 384.419 lei. Casa este structurata astfel: sub-
sol: magazii - depozit, wc; parter: living, bucatarie, ca-
mara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol,
logie. Casa este din caramida iar incalzirea se realizeaza
cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea aces-
tor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar
din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam.
207, jud. Satu Mare la data de 18.01.2018, ora 12:00.
In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la ter-
menul din 18.01.2018, licitatia va continua in acelasi
loc si la aceeasi ora in zilele de 25.01.2018, 01.02.2018
si 08.02.2018 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 sau 0361.428.128.

SOCIETATI

OFERTE DE SERVICIU 

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

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 Execut toată gama de lu-
crări de la A la Z în construcţii:
gleturi, parchet, zidărie, faianţă.
Ofer seriozitate. 0752836199
şi transport persoane, marfă, la
domiciliu. 
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 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.

Pierdut acte personale pe numele
Ardel Mihai din Călineşti Oaş. 

Nr. tel. 0765.993.936

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

Pentru  Investitori !!! Vând
teren între Satu Mare şi
Amaţi, la şosea, 70 de ari cu
25 m front. Tel:
0745.567084    

Caut persoană pentru
îngrijit două persoane
vârstnice (soţ, soţie) 
permanent. Telefon

0752-226917.

Angajez fata/ baiat
la spalatorie auto si
vulcanizator 
Tel: 0746.817.662

Vând rochie
mireasă, creaţie

2017, Ioana Călin
tel. 0742.832.693

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

Instructor auto, autorizat,
categ. B. 0746-604824.
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Bunurile imobile scoase la licitatie de catre so-
cietatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, suprafata 395
mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite, sopron, etc)
cu suprafata totala construita de 1.652 mp si teren aferent in lo-
calitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL IMPEX
SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii de depozi-
tare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare, str. Teilor, nr.
21, judeţul Satu Mare 855.206 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clădiri de depo-
zitare si producţie, cu terenul aferent, situată în localitatea Moftinu
Mic, strada Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 171.632 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL, str.
B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354 euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in parcul industial
Vetis, Hala 4: 2661 mp si Hala 5: 2638 mp, la pretul de 478,413
euro. Acestea se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea loc
in data de 26.01.2017, la sediul lichidatorului din Satu Mare, str.
C-tin. Brancoveanu, nr.3/A, la ora 13.00.

Case si Apartamente
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.
Garsoniera(C&V Loremar) situata in Satu Mare , str.Ion Ghica,
bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la 3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS POT FI
INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal, str. Pocăiţilor,
f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la suma de 23.337
lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blonda f.n. nr. top.
120/1 la suma de 35.300 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona Poligonului,
utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 23.387 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 ve-
cinatate de centrul logistic AQUILA, judetul Cluj la pretul de
184.950 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea funciară nr.
2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pretul de 42.520 lei.

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

Masina prelucrat piei cu accesorii  35,350.00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt 10,528.00 lei
Masina stors continuu  13,139.00 lei
Butoaie cu batatoare   15,491.00 lei
Masina de stors intins Rizzi  17,955.00 lei
Masina de prelucrat piei  15,421.00 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504 10.000 lei.
Plotter Liyu sc1061e 200 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Man 8163 9.871 lei.
Semiremorca Kogel s 9.451 lei.
Man TGA 18.410 13.206 lei.
Semiremorca Krone  13.000 lei.
Remorca Thule D9      3.351 lei.
Remorca Thule A5      7.428 lei.
Mercedes B14L/9      9.871 lei.
Man 8163                    2.000 lei.
Iveco Daily                 11.552 lei.
Man TGA 18.513 30.951 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 COSTELLO STYLE SRL
Stoc de marfa ce consta in costume barbati/dama
Sacouri, scurte, pantaloni, paltoane, la pretul de 16.267 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 CLARION PROD SRL
Peugeot boxer 5366 lei.
WV Bora         5031 lei.
Diverse masini de cusut.
Diverse stocuri de marfa (costume).

SC D&C MULTISERVICE SRL
Diverse bunuri mobile

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de transport

SC NOUA SPERANTA SRL
Diverse bunuri mobile

SC 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.
- 1 buc. generator de aburi;
- 1 buc. masa de calcat cu evaporare;
- 1 buc. masina de tricotat IBOM;
- 1 buc. masina de tricotat STOLL CNCA;
- 1 buc. masina de tricotat STOLL DSTR;
- 1 buc. masina de cusut nasturi CSEPEL;
- 1 buc. masina de cusut nasturi DURKOPF;
- 1 buc. masina de cusut garnituri;
- 1 buc. masina de cusut butoniere JUKI;
- 6 buc. masini de cusut gulere KETT;
- 6 buc. masini de cusut liniar;
- 1 buc. masini de cusut butoni PFAFF;
- 1 buc. masina de cusut butoniere RECE;
- 6 buc. masini de surfilat TRIPLOK;
- 1 buc. compresor NECO cu piston;
- 1 buc. lampa Lupa cu suport;
- 1 buc. dozator apa birou;
- 1 buc. scara 4 trepte;
- 2 buc. dulap;
- 1 buc. masa de birou
- 1 buc. masa de birou;
- 1 buc. canapea de piele;
- 1 buc. canapea de piele;
- 1 buc. xerox WORK CENTRE;
- 1 buc. masina de gaurit;
- 1 buc. telefon NOKIA C3-00;
- 1 buc. telefon NOKIA E5-00;

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

SC SOTARA SRL
AUTOTURISM OPEL  4,221. lei

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

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

SC QUICK 24 MAIL ORDER SERVICES SRL
Diverse bunuri mobile si mijloace de transport.

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

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din
str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri,
SC ERGOLEMN S.A ora 08:00, SC. LOCATERM S.A.
09:00, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30, SC AGRO-
SERV S.A 10.00, SC C&V LOREMAR SRL 10:30, SC
MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC MIDICONS SRL
11:30, SC AG DUPLEX SRL 12:00, SC DOMARIS COM
SRL 12.30, SC PANATEK SRL ora 13:00, SC DOMI-
NIUM SRL ora 13:30 , SC ELEGANCE COM SRL ora
14:00 pm, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
lichidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie publica bunurile
debitoareiSC 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, Semiremorca
Krone 1 bucata la cel mai bun prêt oferit, licitatia se organizeaza
in fiecare zi de vineri ora 9:00 am, si va avea loc in localitatea Do-
rolt nr. 233/E, jud. Satu Mare.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
administrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie bunurile SC
CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fabrica de procesare
mezeluri cu utilajele aferente la suma de 1.521.780 lei, loc. Carei,
DN 19 – Ferma Ianculeşti, județul Satu Mare. Licitatia va avea
loc la sediul ales al administratorului judiciar, strada C. Brancov-
eanu nr. 3/A, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL  lichidator
judiciar a  debitoarei SC BIZMANN SRL  numită prin sentinţa
civilă nr. 648/F din data de 01.10/2015, pronunţată de către Tri-
bunalul Satu Mare Secția a II – a Civilă, de Contencios Admi-
nistrativ şi Fiscal, în dosarul  7965/83/2012, scoate la vanzare prin
negociere directa bunurile apatinand debitoarei ce consta in au-
toutilitare, autocamion, stoc de marfa, mijloace fixe si obiecte de
inventar, (usi, mobilier, rafturi, freze, stante) la cel mai mare pret
oferit.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL  lichidator
judiciar a S.C. DOMARIS COMS.R.L. numită prin  incheierea
nr.  1190/2012/F din data de 26.06.2012 pronunţată de către
Tribunalul Satu Mare Secţia A-II-A Civila, de Contencios Ad-
ministrativ si fiscal în dosarul 5665/83/2012, scoate la vanzare
prin licitatie publica apartament, in casa de locuit , situata în Satu
Mare , str.G.Baritiu , nr.127/B , parter, la pretul de 20.160 Euro,
licitatia se va tine in fiecare zi de vineri la sediul lichidatorului ju-
diciar de pe str. C-tin, Brancoveanu, nr.3/A, Satu Mare, la ora
12.30.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al debitoarei AGROSERV SA, conform
Sentinței comerciale nr. 1984/F din data de 09.11.2011, pronun-
ţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia Comercială şi Contencios
Administrativ, în dosarul  4670/83/2009, scoate la vanzare prin
licitatiee publica, la cel mai bun pret oferit: apartament situat pe
str. Lucian Blaga, nr.218, cu suprafata de 27.71mp, investitii ce
consta in constructii speciale amplasate pe str. L. Blaga, nr.218,
250, 347, (platforma asfaltata, platforma betonata cu alei si tro-
tuare, imprejmuire gard, instalatie alimentare cu gaze naturale,
put forat, etc). Licitatia se va tine in fiecare zi de vineri la sediul
ales al lichidatorului judiciar de pe str. C-tin, Brancoveanu, nr.3/A,
Satu Mare, la ora 10:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate
de lichidator judiciar al debitoarei SC VIRAG TREND ARU-
HAZ 2013 SRL, desemnat conform încheierii nr
376/F/CC/2016 din data de 22.08.2016, pronunţată de Tribu-
nalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul  nr.1972/83/2016, scoate la vanzare
bunurile falitei ce consta in camere frigorifice, mobilier comercial
si stocuri de marfa (ornamente florale) la pretul de 10.944 Euro.

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

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

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

l Execut lucrări de reparaţii
electrice şi electrocasnice. Tele-
fon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri,
balustrade, copertine din fier şi
din inox. Telefon
0745/165223.

TERENURI

l Vand gradina cu gard,
str.Careiului, drum dalat, 975
mp. Telefon 0747645166
l Vând loc de casă în Co-
muna Halmeu 28 ari,
1.200/arie Telefon
0746.752733
l Super oferta de pret, 0,15
ha sau 0,30 ha in Bercu Rosu.
Detalii tel. 0740.287.661 
l Vand teren intravilan 10
ari, Vetis, 18 m front. Tel.
0747.645.166

GARSONIERE

l Vand garsoniera pe strada
Arinului, in rate, cu avans. Te-
lefon 0745774549
l Vând garsonieră Micro 15,
etaj I, termopane, 20 mp, preţ -
11.000 euro. Telefon 0747-
907020.

APARTAMENTE 
2 CAMERE

l Vand apartament 2 camere
nefinisat, caramida, str. Mure-
sului, etaj II, . Telefon
0747.645.166
l Apartament in Solidari-
tatii etaj 1, renovat recent, 2
camere,17500 euro.
0743066342
l Vand apartament ultracen-
tral 45mp(casa alba)Tel.
0744.252.824  

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 Apartament 4 camere,
Centru Nou, 65.000 Eur.
T e l . 0 7 4 5 6 2 8 5 6 6 ,
+4369910902459
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 ari in total,
curte si gradina. Telefon
0746.957525
l Casa cu două apartamente
de vânzare în centru. Tel
0755.431.345 
l Vând casă+teren, str..
Spicului preţ 90.000 euro, uşor
negociabil. Tel: 0798..596.810  
l Haşdeu 14, Casă 2 camere,
bucătărie, baie, cu intrarea prin
curte comună. Vând 32 000
Euro sau schimb cu aparta-
ment. Telefon 0742943135.

IMOBILIARE CAREI

l Vand 20 arii teren intravi-
lan, Carei, str. Traian 95.
0751209868. 

l Vand casa cu 28 arii grad-
ina (gaz, centrala, canalizare )
60.000 euro, Carei.
0751209868.

IMOBILIARE 
ALTE LOCALITĂŢI

FitneSS 

Solar 

Saună

Welness Spa
Ravensburg Nr.7

Satu Mare

Vând 1,85 hectare
teren arabil extravi-
lan, strada Curtuius
I, in spatele parcului
industrial, la aproxi-
mativ 400 de metri

de viitoarea şosea de
centură, a cărei

execuţie va începe la
sfârşitul acestui an.

Telefon
0722.629.396

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

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

Vindem teren intravilan
25.000 mp, Satu Mare
strada Botizului, front 100
m. Recomandat pentru
spatii comerciale sau com-
plex rezidential, cu acces la
toate utilitatile. Tel: 0746
227446

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

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

Vând casă pe strada Reteza-
tului nr. 30. Curte comună.
Preţ 32.000 euro sau
schimb cu apartament. Te-
lefon 0740-227618. 
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l Vand teren intravilan in
Vetis, str.Principala aproape de
Unicarm.Front 16.50 m. Tele-
fon 0747645166
l Vand casa in Radulesti.
Telefon. 0745.390.764
l Vand casa Ratesti cu curte,
gradina, 14 ari, fatada la Dru-
mul European. 0744244031

VÂNZĂRI AUTO

l Vand bascula Ford Transit
neinmatriculat, 6 locuri, roti
duble, RAR. 0744897711

PIESE DE MAŞINI

l Vând 4 buc. anvelope
165/70/14. Tel:
0744755791 
l Vand parbriz pentru ca-
bina Roman. Telefon
0740.149.755
l Vand piese pentru Dacia,
dezmembrez Dacia, electro-
motor, alternator, capota,
bara, etc. Tel 0740698675

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand sobe cu plita pe
lemne si incazire centrala din
Austria. Telefon 0751.585.517
l Vând coș de mălai din fier.
Tel: 0744755791 
l Vand aragaz Zanussi in
stare buna, alb cu patru ochiuri.
Informatii 0748.092.236

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vand porci 150-180 kg, nr
tel. 0755.131.035,
0740.477.820
l Vand lucerna balotata,
Ghenci. 0753433207.
l Vand porci grasi, 10 lei/kg,
Carei. 0722644151
l Vand puieti salcam.
0741455443. 

l Vand cazan de facut pal-
inca. Telefon 0740.149.755
l Vand mazarica, samanta de
lucerna, trifoi si ghizdei. Tel.
0752.941.997, 0757.757.606
l Vand paleti producator.
0748220359.

ÎNCHIRIERI

l Dau apartament 2 camere,
utilat, mobilat, renovat recent,
pe durata lunga, pe drumul Bo-
tizului. Informatii
0748.092.236

CUMPĂRĂRI

l Cumpar o biblioteca Pri-
mavara sau SM 7, Telefon
0753.500.698
l Cumpar stiuleti (fara
boabe). 0745211632
l Colectionar cumpar marci
germane (DM). 0754456858

DIVERSE
Transport marfa, balast, mate-
riale constructii, etc. 0747 206
222

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

Vând televizor Sanyo. Preţ
200 lei. Informaţii la tel.
0770-493017.

Vând nisip, balast, pământ,
gunoi - la cel mai bun preţ
!!!!! Tel: 0758413923

Vand bricheti RUF din fag.
0748.911.480

Vând fân balotat. 5 lei/buc.
Telefon 0786.421.729

Închirieri Auto
Piese auto & Asigurări

www.veironauto.ro0740.202.156

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

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

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

Apartamente:
Apartament cu 1 camera ( posibil spatiu com-
ercial, salon, cabinet, etc), parter, b-dul. Tran-
silvania, bloc 3, su = 33,84 mp, sc = 42 mp, bloc
reabilitat termic. Apartamentul se vinde com-
plet utilat, iar in pret este inclus si o boxa in
suprafata de 3,5 mp - 37.000 euro
Apartament 2 camere, 48 mp, Aleea Humulesti
– 25.847 euro
Apartament, 78,85 mp + garaj în suprafață de
16,80 mp din și cotă de 1/3 parte teren, Satu
Mare, str. Trandafirilor, nr. 43 – 38.767,65 euro

Terenuri:
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 15.400
euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges – 6.192 euro
Teren extravilan, 11.500 mp, situat în loc.
Botiz – 5.500 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
Fermă agricolă, situată în sat Resighea, nr. 231,
jud. Satu Mare, compusă din atelier mecanic,
baracă închisă, gheretă portar, grup social,
baracă deschisă ( neîntăbulate ) +  teren intrav-
ilan în suprafață de 11.168 mp + utilaje agricole
– 17.015,20 euro
Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50
mp, șopron depozit în suprafață de 220 mp,
baracă închisă în suprafață de 14 mp, înscrise în
CF 100634 Gherta Mica, având nr. 3658/5 C1
+ bunuri mobile – 30.695 euro
Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, sit-
uat  în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N.,
jud. Satu Mare, înscris în CF 101574 având nr.
top 760/9 + Construcție zootehnică (
extratabulară ), alături de anexă gospodărească
( tabulară ) și șopron deschis ( extratabular ) +
Teren intravilan în suprafață de 4.300 mp, sit-
uate în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N.,
jud. Satu Mare, înscrise în CF 101228, având
nr. top 760/10/B și 760/10/B-C – 146.700
euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de produc-
tie si depozitare, in suprafata utila de 512 mp +
teren aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150
mp - 214.795 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie admini-
strativa, 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, 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-  51.794 euro
Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare plante medicale, 463,89 mp + teren
8.011 mp ( proprietatea Statului Roman, in
folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 54.640 euro 

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

Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr.
133– 48.320 euro 
Imobil commercial si socio administrativ,
P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr.
187 – 10.500 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658 mp, si-
tuat 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
vigoare la data perfectării tranzacției, cum-
pătorul 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 –

5.395 euro + TVA

Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.604 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 - 6.000 euro +
TVA, posibilități de rată

Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 2.595 euro + TVA

Autoturism Renault Twingo, CJ-04-USI,
caroseria berlină cu hayon, 2 + 1 uși, an
fabricație 1998, nr. identificare
VF1C0660518461551, 4 locuri, cilindree 1149
cmc, putere max. 43 kw, benzină, tracțiune față,
culoare albastru, având o stare nesatisfăcătoare
( prezintă urme de zgârieturi ,rugină și lovituri,
tapițerie scaun șofer ruptă, bord dezmembrat,
stop spate stânga spart, personalizată auto-
colant/vopsea. – 1.197 lei + TVA.
Remorcă Q2 Humbaur, caroseria
suprastrucutră deschisă, an fabricație 2009, nr.
de identificare WHDC1312B90496722, masă
totală autorizată 1.300 kg, fără tracțiune, cu-
loare gri, 1 axă, stare bună. – 2.500 lei, TVA in-
clus.
Autoturism Renault Laguna, nr. de identifi-
care, ABRE1U1G15I87X2, an fabricație 1994,
culoare indigo, nr. de înmatriculare SJ03ZGW,
avariat – 712 lei + TVA

Diverse:

Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,
capacitatea 3 mc - 22.486,40 euro, TVA in-
clus
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 5.009 euro + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea
Vero 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 ( agricole ) proprietatea Agro
Alfa 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, centrală termică,
mașină de ambalat, dospitor și cuptor ) pro-
prietatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) pro-
prietatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea Bonea
Construct SRL
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 agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
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/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje construc-
tii ) proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprie-
tatea Termo Market Group SRL-D

Insolvenţa SM SPRL
vinde, prin licitaţie publica/negocire directă: case; aparta-

mente; terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193, 0745.245.844

sau
www.insolventasm.ro

VAND LOC DE CASA
IN SATU MARE, IN
CARTIER IRIS, 9 ARI,
INTRAVILAN, OFERTA
AVANTAJOASA. TELE-
FON 0744.432.370

Cladire in Borsa, Mara-
mures, trei nivele, suprafata
locuibila 280 mp, str. Viilor,
nr. 59, gradina 21 de ari plus
anexe gospodaresti. Merita
vazuta. 0748.559.286

Vând casă în Pelişor nr.3,
curte mare, teren 40 de
ari.Preţ informativ 25,000
de euro.Tel: 0770.463161  



15/ Miercuri, 17 ianuarie 2018 Programe TV Gazeta de Nord-Vest 

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
De unde nici nu te astepti, apare azi
solutia salvatoare ce va restabili
echilibrul intr-o problema care scapase
un pic de sub control. 

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Esti suparat ca lucrurile nu pot evolua in
directia visata deocamdata, dar nu sari la
concluzii finale.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Vindeca-ti inima de emotii negative,
pentru ca le-ai acumulat fara motiv.
Chiar nu ai de ce sa suferi: ti-ai infestat
singur inima cu trairi negative care iti
fac rau, de aceea ai nevoie de o
detoxifiere totala.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Nu te lua dupa judecatile aspre ale celor
din jur, care au ales un anumit punct
sensibil din ceea ce au facut tu candva
si numai de acela se leaga.

LEU (23 iulie – 22 august)
Vorbesti despre viitor cu incredere si
optimism, nu numai pentru ca ti se
alatura si familia, la fel de entuziasmata
de ceea ce se prefigureaza la orizont, ci
pentru ca esti sigur ca mergi in directia
cea buna trecutul e profesorul tau cel
mai bun.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Vestile care ajung azi la urechile tale
suna cam sumbru, dar nu ar trebui sa
le pui la suflet. Exista o lege a
compensatiei care spune ca atunci
cand un plan al vietii merge prost,
sigur din alta directie lucrurile merg
foarte bine. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Uneori, nu primesti chiar ceea ce-ti
doresti dintr-o anumita directie, deci
nu-ti agata toate sperantele de un singur
scop!

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Ai ajuns intr-un punct sensibil al unui
proiect, dar nu din vina ta, ci din cauza
interventiei nedorite a unui inamic.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
La ton ridicat, tu raspunde cu
toleranta, la critici, tu raspunde cu
apreciere, la nervi, tu raspunde cu
bunatate, pentru ca numai asa poti
contracara atitudinea agresiva din
partea celor cu care intri azi in contact.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Ai un mare plan in minte, dar ceva te
retine sa-i dai startul acum, de parca
simti ca nu ar fi momentul cel mai
potrivit.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Nu accepta rautatile, criticile sau
comentariile malitioase care mai vin
de la ceilalti. Nu le meriti, deci nu le
primi! 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Unii iti spun sa stai pe loc, sa nu
pornesti aventura care ti se
deschide acum in fasa ochilor, ca
e riscanta, ca nu stii tot ce trebuie,
ca nu esti pe un teren stabil.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Teatrul de pe strada
sezon 2 ep 14
07:30 – Stiri
08:00 – Ora adevarului (re-
luare)
09:00 – Program pentru copii:
„Aqua Viva ” ep17
09:30 – Program pentru copii:
„Fabrica Razei de soare”, ep.10
10:00 – Teleshopping 
11:00 – Muzică de petrecere
12:00 – Film documentar:Ma-
rile Orase ep 9,10
13:00 – Muzică şi voie bună
(reluare) 
15:00 – Teleshoping
16:00 – Calea adevar si viata

17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului
19:00 – Muzică de petrecere
20:00 – Stiri
20:45 – Viata la tara
22:00 -  Muzică de petrecere
23:00 – Stiri
23:30 – Box Office
00:00 – Gala Royal Dance 
02:00 – Incursiune în Cotidian 
03:00 – Music News
03:30 – Box Office
04:00 – Film documentar:Ma-
rile Orase 9,10
05:00 – Viata la tara (reluare)  
06:00 – Avocat TV  (reluare)
07:00 – Ştiri NV TV

Recomandare

20: 30 - The Killer Elite 
07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

Teleshopping 10:00 Perfect imper-
fect - Partea I 11:00 Perfect imper-
fect - Partea a II-a 11:45
Teleshopping 12:00 Parlamentul
României 12:30 Teleshopping
13:00 Aici, acum 14:00 Telejurnal
14:55 Vorbeşte corect! 15:00 AP
Fără etichetă 16:00 Ştiri 16:05
EURO polis - Istoria ciocolatei în
Romania* Artisti plastici ruteni,
evrei 17:00 Telejurnal 17:30
Cooltura 18:30 Pulsul zilei - Partea
I 19:35 Pulsul zilei - Partea a II-a
20:00 Telejurnal 20:50 Sport
21:00 12 Povestea lui Dumnezeu -
tacerea 22:00 AP Provocări, de-
cizii, efecte - Cele două state
coreene 22:30 Eu, consumatorul
23:00 Ora de ştiri 23:55 La bani
mărunţi 

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 The Killer Elite  02:45
AP Vorbeşte lumea (R) 05:00 AP
Lecţii de viaţă (R) 06:00 Ce se
întâmplă doctore ? (R) 06:30
Arena bucătarilor (R)

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

de la 11 13:00 Observator 14:00
AP 2K1 cu Mirela Vaida 16:00
Observator 17:00 Acces direct
19:00 Observator 21:15 Aici eu
sunt vedeta! 23:00 iUmor (R)
01:00 12 Să moară Romeo (R)
03:15 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
din inima României (R)  12:00
Teleshopping 13:00 AP Sănătate
cu stil 13:30 Teleshopping 14:00
Focus  14:30Teleshopping  14:45
Mama mea gătește mai bine (R)
16:00 AP Am fost șaisprezece
18:00 Focus 19:30 Mama mea
gătește mai bine 20:30 Astă seară

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

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

09:45 AP Dragoste la prima vedere
12:00 Știrile Kanal D 13:00 AP Te
vreau lângă mine 15:00 AP Teo
Show 16:30 AP Bravo, ai stil!
18:45 Știrea zilei 19:00 Știrile
Kanal D 20:00  AP Dragoste
infinită 23:00 15 Evadare disperată
01:00 Știrile Kanal D (R) 02:15
AP Dragoste infinită (R) 04:15 AP
Te vreau lângă mine (R) 06:00
Teleshopping

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

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

07:45 12 Fa-
milia Fang
09:30 12 Pact
m a t r i m o n i a l

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

07:00 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 17:30 AP Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA Eu-
ropa League (PREMIERA) 21:00
Stiri Sport.ro 21:15 AP Local
Kombat Finala, Raul Catinas -
Paul Slowinski (EXPLOZIV)
22:00 AP Prison Break 23:00 AP
„Asediu pe Wembley”, Box: Kl-
itschko vs Joshua, Simion vs Quigg
(EXPLOZIV) 00:00 Stiri Sport.ro
00:30 AP Fight Night: GREU DE
UCIS!, Sandu Lungu - Andrzej
Kulik (EXPLOZIV) 01:00 Ora
exacta in sport 03:00 AP La bloc
05:00  O ra exacta in sport (R)
06:00 Ora exacta in sport (R)

07:00 Omnisport:
Watts 08:00 Fotbal:
Fotbal FIFA 08:30
Fotbal: Campi-
onatul European

UEFA U-17, la  Croaţia 09:30 Ci-
clism: Turul Italiei 11:00 Fotbal:
Campionatul European feminin
sub 17 ani, la , Cehia 12:00 Fotbal:
Fotbal FIFA 12:30 Fotbal: Liga
Americană de fotbal MLS, la ,
13:00 Ciclism: Turul Italiei - Il
Giro astăzi 14:00 Ciclism: Giro
Extra 14:15 Ciclism: Turul Italiei
18:15 Ciclism: Giro Extra 18:30
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 20:25
ştiri: Ştirile Eurosport 20:30 Fot-
bal: Campionatul European femi-
nin sub 17 ani, la , Cehia 22:00
Ciclism: Turul Italiei - Il Giro
astăzi 23:00 Fotbal: Campionatul
European UEFA U-17, la , Croaţia
00:25 ştiri: Ştirile Eurosport 00:30
Ciclism: Turul Italiei - Il Giro
astăzi 01:30 Omnisport: Watts
02:30 Ciclism: Turul Italiei 04:00
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 05:30 Ci-
clism: Turul Italiei

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

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00
Obiectiv 14:00 Esențial 16:00 100
de minute 18:00 La Ordinea Zilei
20:00 Subiectiv 21:00  Exces de

putere  3:00 În Premieră 00:00
Ştiri 01:00 La Ordinea Zilei 03:00
Exces de  Putere (R) 04:48
Teleshopping 06:00 Ştiri

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

alitatea de la fix 18:30 Banii
vorbesc 20:00 Prime Time News
21:00 Realitatea omânească
23:31 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 Acade-
mia de evaziune 02:00 Realitatea
de la fix 03:00 Newsroom 04:00
Jocuri de Putere 06:00 Oameni şi
fapte

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

pozitelor - Canada - Frate, unde-i
depozitul meu? 08:35 Licitații
contra cronometru - Un pericol
triplu 09:00 Cum se fabrică di-
verse lucruri? 09:30 Cum se
fabrică ? - Sticlă turnată, cabine
pentru camionete, lână de alpaca
și cuțite utilitare 10:00
Supravieţuire în doi - În vârtejul
iernii - Partea 2 11:00 Maşini pe
alese - Lamborghini Urraco 12:00
Lupte între roboți 13:00 Lupte
între roboți 14:00 Lupte între
roboți 15:00 Tehnologie extremă
- Canalul Panama 16:00 Comoara
din container - Marea Britanie
16:30 Războiul depozitelor -
Canada - Frate, unde-i depozitul
meu? 17:00 Licitații contra
cronometru - Un pericol triplu
17:30 Fail Army - Episod 8 18:00
Maşini pe alese - Ford Popular
19:00 Cum se fabrică ? - Sticlă
turnată, cabine pentru camionete,
lână de alpaca și cuțite utilitare
19:30 Cum se fabrică diverse lu-
cruri? 20:00 Teste de bărbăție -
Episod 4 21:00 Deschizătorii de
drumuri - Botezul focului 22:00
Mistere descifrate - A fost găsită
Cursa 370? 23:00 Nerecomandat
celor slabi de inimă - Adevăr sau
ficțiune 00:00 Camioane în Aus-
tralia 01:00 Trenuri în Australia
01:50 Teste de bărbăție - Episod 4
02:40 Deschizătorii de drumuri -
Botezul focului 03:30 Mistere de-
scifrate - A fost găsită Cursa 370?
04:20 Maşini pe alese - Willys
Jeep – SUA 05:10 Cum se
fabrică?  
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Ne sălbăticim de tot
Numărul cazurilor,

din păcate tot mai dese și tot
mai dure, de violență produse
în județul și municipiul Satu
Mare ne duce cu gândul la un
singur fapt: ne sălbăticim de
tot. Ultimul dintre aceste
cazuri extrem de dure a fost
cel al femeii de 41 de ani care
a fost desfigurată după ce a
fost lovită cu pumnul în față,
în plină stradă, de către un
bărbat. Acesta nu a ținut cont
de faptul că femeia ținea de
mână un copil de trei-patru
ani, pe care tocmai l-a adus la
grădiniță. Indiferent ce a făcut
femeia respectivă, că a parcat
în fața casei sale, că a provocat,
nu merita acel ”tratament” din
partea agresorului. Femeia a
suferit o fractură de piramidă
nazală, cu deplasare. Victima
a obținut un certificat

medico-legal, în care scrie că
are nevoie de 14-16 zile de
îngrijiri medicale. Urmează să
fie operată în următoarele zile.
Avem convingerea că, având
puțin mai mult calm,
conflictul dintre agresor și
victimă se putea rezolva și ”cu
buna”. Dar nu, a fost mult mai
ușor ”cu pumnul”. 

Complex Orhidea Negreşti-Oaş Str. Pieţei

Relaţii la 0758073468 
sau 0751629647

Email: orhidea@gmail.com

-25 de spaţii comer-
ciale de închiriat cu
suprafeţe între 25-40
mp 
-1 spaţiu pentru
cafenea cu suprafaţa
de 80mp 

La parter se găsesc
magazinele Pepco,

Profi şi Piaţa
Agroalimentară din

Negreşti-Oaş

Soluție realistă pentru
pietoni la Burdea
8 Consilierul Radu Roca este de părere că pasajul pietonal 
suspendat poate fi realizat

Pentru rezolvarea
situației pietonilor la
Burdea, în condițiile în

care acolo va fi amenajat un
sens giratoriu permanent, con-
silierul PSD Radu Roca pro-
pune o soluție futuristă, dar
realizabilă. Un pasaj pietonal
suprateran circular suspendat.

”În condiţiile în care va
fi amenajat un sens giratoriu la
intersecţia de la Burdea propun
o soluţie care funcţionează foarte
bine în oraşul Rzeszow din Polo-
nia, oraş înfrăţit cu municipiul
Satu Mare.

Este vorba despre o pa-
sarelă supraterană care este do-
tată cu 4 scări, urcare şi coborâre,
dar şi lift pentru persoanele care
se deplasează anevoios, precum
şi băncuţe pentru odihnă. Acest
gen de pasarelă ar da acelei zone
un aspect arhitectural modern şi
totodată foarte practic”, a arătat
Radu Roca.

Consilierul local mai
spune că acest pasaj pietonal este
realizabil prin atragerea de fon-
duri europene.

”Consider că acest
obiectiv nu este de domeniul SF,
ci unul REALIZABIL prin atra-
gerea de fonduri UE pentru
această investiţie. Având în ve-
dere faptul că proiectul Bugetu-
lui local de venituri şi cheltuieli
este în dezbatere voi propune in-

cluderea în Bugetul local de ve-
nituri şi cheltuieli a sumelor ne-
cesare pentru realizarea unui
Studiu de fezabilitate şi a Proiec-
tului tehnic pentru acest obiectiv
de investiţii”, a mai spus Radu
Roca.

Fotografiile au fost fă-
cute chiar de Radu Roca, cu oca-
zia unei vizite oficiale făcute la
invitaţia primarului oraşului
Rzeszow.

Florin Dura

SOLUȚIE. Pasajul pietonal suspendat circular, o soluție 
pentru pietoni la Burdea

Un bărbat a decedat în
noaptea de luni spre marţi după
ce a căzut de la înălțime. A fost
găsit pe scările de la intrarea
unuibloc.

Ieri dimineață, în jurul
orei 02:30, SAJ este alertat, prin
dispeceratul 112, de faptul că pe
strada Alecu Russo, în faţa unui
bloc, la intrarea în scară este o
persoană căzută. Echipajul cu
medic ajuns la locul solicitării a
găsit o persoană de sex masculin,
de cca. 58 ani, decedată, posibil
căzută de la înălțime, prezentând
multiple leziuni la nivelul feței și
cutiei craniene, cu fracturi ale

gambei drepte, leziuni etichetate
ca incompatibile cu viața.

Cazul a fost preluat de

către Poliţie pentru a se stabili
condițiile în care s-a produs eve-
nimentul.

Moarte suspectă la Satu Mare
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