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Pericole mortale pe roți

Dragnea: Nu pot spune că delegarea
lui Horodniceanu la DIICOT nu are
legătură cu plângerea lui Orban
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cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

Capacele bagă Sătmarul 
în Cartea Recordurilor
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Dubla lui Alin Merce aduce
victoria liderului

M i n i s t e r u l
Comunicaţiilor vrea să extindă
platforma online Ghiseul.ro, prin
care pot fi achitate taxe şi im-
pozite, şi pentru firme, a anunţat
luni, ministrul Comunicaţiilor,
Bogdan Cojocaru.

Azi vor fi purtate discuţii
cu Agenţia pentru Agenda
Digitală a României (AADR),
pentru a extinde Ghiseul.ro pentru
firme, a anunţat ministrul
Comunicaţiilor.

„Chiar mâine, împreună
cu AADR, în jurul prânzului,
avem o discuţie pe acest subiect, în
sensul că dorim să extindem colab-
orarea şi cu alte tipuri de persoane
care să poată să folosească plat-
forma. În momentul de faţă, este
de interes acest subiect şi dorim cât

mai rapid să deblocăm acest cadru
legislativ care să permită utilizarea
platformei şi de către alte per-
soane”, a spus ministrul, citat de
News.ro.

Platforma Ghiseul.ro
poate fi utilizată, în prezent, doar
de persoane fizice şi PFA-uri pen-
tru plata taxelor şi impozitelor.

Sistemul Naţional Elec-
tronic de Plată online cu cardul a
taxelor şi impozitelor (SNEP),
disponibil la ghiseul.ro , este ges-
tionat de AADR, instituţie aflată
în subordinea Ministerului
Comunicaţiilor.

Ministrul Cojocaru a
făcut declarațiile la We Love Digi-
tal.forum, un eveniment pe teme
de digitalizare, organizat de com-
panii din domeniu.

Și firmele vor putea să plătească
taxele online, pe Ghișeul.ro
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Asistenții medicali
sătmăreni i-au
impresionat pe

specialiștii străini
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Marţi, 22 mai 2018
ziua 142  a anului

Soarele răsare la 5 și 48 minute,
apune la 20 și 6 minute.

1859 - Regele Francisc al II-lea
urmează în Regatul celor Două
Sicilii tatălui său Ferdinand al
II-lea.

Doar cei ce s-au ajutat singuri
știu cum să îi ajute pe alții.

(George bernard Shaw)

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

Ortodox  - Sf. Mc. Vasilisc şi
Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul
al II-lea Ecumenic; Sf. Mc.
Sofia, doctoriţa.
Greco- catolic  - Sf. m.
Vasilisc; Sf. Rita de Cascia.
Romano - catolic - Ss. Rita din
Cascia, călug.; Emil, m. 
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Din 1812 încoace, cu o
mică excepţie - unirea ei cu
Ţara-Mamă, la 27 martie 1918,
sora noastră cea mică, Basara-
bia, lacrimă a neamului nostru
(furată, trădată mereu), a fost
“trecută prin foc şi sabie” de ne-
milosul “stăpân”. Mereu a fost
Basarabia murmurată de
“Doina” geniului poeziei româ-
neşti. “A rosti numele Basarabiei
e una cu a protesta contra domi-
naţiei ruseşti!” - exclama M.
Eminescu. Într-una din scrierile
politice ale celui mai mare poet
român al tuturor timpurilor,
spunea Eminescu: “Basarabia
întreagă ni se cuvine, căci e pă-
mânt drept al nostru, cucerit cu
plugul, apărat cu arma ...”. Se
aude mereu strigătul deznădej-

dii că românii de dincolo de
Nistru trăiesc sub nemilosul
pumn rusesc. Cu strigătul lui
Toma Jalbă, auzit şi azi, ne tre-
zim la realitate, auzindu-l : “Fra-
ţilor, nu ne lăsaţi, nu ne uitaţi!
Iar dacă ne veţi uita, noi vom
săpa apa Nistrului şi o vom în-
drepta dincolo de pământul
nostru, căci mai bine să-şi
schimbe râul mersul, decât să
rămânem noi, moldovenii, des-
părţiţi unii de alţii!”

Ce mult a însemnat
pentru ei 1918, în ziua de 27
martie, când a bătut ceasul de
aur al istoriei şi de atâta amar de
vreme, nădejdea lor începe să
răsară. Însă pentru puţin timp,
căci va fi cârdăşită între Hitler şi
Stalin, care au năruit visul lumi-
nos din martie 1918. S-a tras
sârma ghimpată, o sârmă a cum-
plitei suferinţe. Şi rar am mur-
murat cu fraţii de dincolo de
zidul despărţitor. Şi-a venit ia-
răşi momentul în care, în 1991,
“S-a întors acasă Dumnezeu din
siberii de gheaţă”. Şi iarăşi, o
parte de la Chişinău a dat
brânci speranţei,  îndepărtând
de fraţii noştri basarabeni,
limba, tricolorul, imnul şi mai
ales speranţa.

Au fost destui care ne-
au vrut “răstigniţi pe două
hărţi”, care doreau “Hora Uni-
rii” mutată în Piaţa Roşie, sub

steaua rubinie a Kremlinului şi
nu şi-au putut închipui că va
veni revolta tinerilor din 7-8
aprilie 2009, care, practic, i-a
măturat pe rusofoni. Tinerii
aceia au demonstrat că sângele
apă nu se face! Că pe noi, basa-
rabeni şi români ardeleni, “ne
dor o hartă şi o rană”.

Şi peste toate, de din-
colo de mormânt, parcă auzim
glasul blând al lui Grigore Vieru
din “Scrisoare din Basarabia”:
“Din Basarabia vă scriu,/ Dulci
fraţi de dincolo de Prut,/ Vă
scriu cum pot/ Şi prea târziu,/
Mi-e dor de voi şi vă sărut!”. Şi
în zilele ce le trăim, nădejdea
noastră din nou urcă dealul.
Avem o suferinţă comună şi un
ţel comun. Pentru că, oriunde-
ar fi, fraţii sunt fraţi şi... rămân
fraţi! Dacă te tai la degetul cel
mic sau la cel mare, mâna te
doare la fel! Fiecare deget al
mâinii are un rost. Dar numai
unite într-un pumn, ele pot fi
puternice!

Am scris aceste rânduri
în anul Centenarului Marii
Uniri, an în care “încercăm” să
facem câte ceva pentru o cauză
ce n-o consider pierdută. Vor-
besc despre Basarabia oamenii
simpli, cei care au rude acolo -
dincolo, oamenii care ştiu ce în-
seamnă “dorul”, acest cuvânt
care dispare, la fel ca şi “patrie”.

Păcat că nu vorbesc şi conducă-
torii, acolo unde trebuie şi unde
se aude cuvântul lor! O fac
exact ca o completare la un “dis-
curs” banal de care poporul s-a
săturat. Bine ar fi să nu se mai
facă activităţi legate de marile
evenimente de dragul de “a bifa”
o acţiune realizată, după care se
poate face decontul! Am auzit
glasuri multe la adresa activită-
ţilor legate de Imnul Ţării, de
Ziua Drapelului, de Ziua Naţio-
nală, despre care lumea din mu-
nicipiu şi judeţ află din presă, a
doua zi! Păcat! Nici de Ziua
Eroilor, de felul cum e marcată,
nu mi-e ruşine! La astfel de eve-
nimente ar trebui să fie prezenţi
conducători de unităţi de tot
felul, dascăli şi elevi, salariaţi ai
Consiliului Judeţean şi Primă-
riei, ai Prefecturii, ofiţeri  activi
şi ieşiţi la pensie “în fragedă vâr-
stă”, poliţişti, jandarmi, pom-
pieri, cel puţin atâţia preoţi câte
biserici sunt. Aceste activităţi
trebuie pregătite excepţional,
încât copiii să vadă şi să înţe-
leagă importanţa lor. Spun aces-
tea pentru că am filmat
evenimentele şi am scris despre
ele. Este datoria presei s-o facă!
Dar există şi datoria ei de a fi
glasul celor mulţi, cititori de
ziar şi telespectatori. Dacă am
greşit, să fiu iertat de cei ce pot
s-o facă!

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.

MUzIcĂ şI VOIE bUnĂ
Formaţia cIPRIAn
bUzITzĂ cântă la 

nORD VEST TV
Binecunoscuta şi îndrăgita
formaţie CIPRIAN
BUZITZĂ ne va dărui
clipe de bună voie şi des-
tindere prin intermediul
celor mai frumoase
melodii de muzică
populară, etno şi reghe din
repertoriul propriu, în
această seară de la ora
20.50. Realizator: Du-
mitru Ţimerman.

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
str. Petofi Sandor 4/A 
Tel./fax 0361-407733
email : gazeta_nv@yahoo.com

Dor de Basarabia şi de ţară!
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Izvoarele grafice ne prezintă planurile
de construcţii ale cetăţii Sătmarului

Cele mai reprezentative
izvoare referitoare la
fortificaţie rămân în

continuare reprezentările
grafice. Făcând abstracţie de
gravurile destul de schematice
despre oraş , merită totuşi să
analizăm mai bine două
reprezentări considerate aut-
entice în ceea ce priveşte aspec-
tul celor două oraşe şi al
cetăţii. 

Ambele însă, din
păcate, datează din cea de a
doua jumătate a secolului al
XVII-lea, aproape cu un secol
mai târzii decât harta lui Ang-
ielini. Una dintre ridicările mil-
itare realizate de Lucas Georg
Ssicha în 1666 reprezintă planul
cetăţii Sătmarului, cadrul natu-
ral al zonei înconjurătoare şi
braţele Someşului . Planul este
completat şi cu perspective din-
spre nord şi dinspre sud. Legat
de cetate, se poate observa o ex-
tindere considerabilă,
fortificaţia fiind completată cu
cinci raveline şi cu fortăreţele de
la capul podurilor, poate operele
lui Cesare Porta din 1603.

Cealaltă reprezentare
autentică din punct de vedere al
fortificaţiei a apărut la Viena în
1670, în opera lui Gualdo Prio-
rato, „Historia di Leopoldo Ce-
sare”. Stampa care prezintă
cetatea şi cele două oraşe
autentifică şi întregeşte desenul
lui Ssicha. Pe lângă cetate şi
străzile oraşului, în cadrul
cărora se pot distinge detalii ale
aspectului caselor, reprezentarea
este una dintre izvoarele cele
mai valoroase ale topografiei
oraşului medieval şi premodern,
reprezentând şi punctul de

pornire al localizării cetăţii.
Proiectând planul lui

Priorato pe reţeaua actuală a
străzilor, se poate stabili locul
cetăţii cu o exactitate oarecare.
Un reper important pentru o lo-
calizare mai precisă este limita
loturilor de teren, cuprinsă pe
planurile cadastrale. Locuitorii
oraşului au primit permisiunea
de a construi pe locul cetăţii din
1723, iar pe locul şanţurilor
câţiva ani mai târziu. Pe harta
cadastrală a oraşului Satu Mare
din 1893 sunt vizibile încă
şanţuri înguste care marcau
locul fostelor şanţuri de apărare
ale cetăţii. Folosindu-se de acest
reper, Burai Adalbert a desenat
cu o precizie aproape exactă
locul cetăţii pe harta oraşului.

Din păcate, verificarea
arheologică a amplasamentului
nu s-a realizat încă, cu toate că,
în partea nordică şi estică a
cetăţii, în anii 1980 clădirile au
fost demolate şi au început
construcţii de mare anvergură.
Materialul şi complexele arheo-
logice ieşite la iveală nu au fost
documentate, acesta fiind pier-
dute pentru totdeauna. Doar în
1990-1991 s-au fotografiat
urmele cetăţii, descoperite cu
ocazia realizării fundaţiei unei
clădiri situate la capul Podului
Golescu.

Tradiţia şi istoriografia
leagă de istoria Sătmarului trei
fortificaţii succesive. Crono-
logic, prima despre care avem
cunoştinţă din sursele scrise
funcţiona în perioada secolelor
XI-XIII şi servea drept
reşedinţă a comitatului Satu
Mare. Însă amplasarea ei exactă
nu se cunoaşte şi nu există nici
un izvor arheologic care să fie de
folos în localizarea acesteia.
Aproape sigur, însă, cetatea nu
era situată pe teritoriul actual al

oraşului, deoarece nici urmele
sale, nici material arheologic
într-o cantitate suficientă
datând din această perioadă nu
au fost descoperite în zonă.

Cea de a doua
fortificaţie, datând din jurul an-
ului 1460, a fost castellum-ul
regal construit de Matia
Corvin, menţionat de Antal
Szirmay în monografia
judeţului. Poate că acest castel
este vizibil la est de oraş, pe
harta lui Natale Angelini, care
reprezintă grafic asediul
Sătmarului din 1565 . Pe acest
document se observă o
construcţie cu plan rectangular,
cu proeminenţe care dau impre-
sia de turnuri, situată în locul de
întâlnire a celor două braţe ale
Someşului în urmă cu o sută de
ani, înaintea lucrărilor de
canalizare. Această structură
arhitecturală este aproape
identică ca mărime cu biserica
parohială gotică de pe aceeaşi
hartă. Despre funcţia, locul şi
soarta clădirii nu există
deocamdată alte izvoare. Dacă
luăm în considerare fortificaţiile
realizate în grabă, după bătălia
de la Mohács, cea de a treia
cetate a Sătmarului era situată în
extrema estică a şirului de
fortificaţii care formau sistemul
de apărare al Regatului Ungariei
împotriva turcilor. Statutul
cetăţii Sătmarului era unul spe-
cial, deoarece nu era doar o
fortificaţie de graniţă împotriva
turcilor, ci şi o cetate limitrofă
între Regatul Ungariei şi Princi-
patul Transilvaniei. Lucrările de
construcţie au debutat la mi-
jlocul secolului al XVI-lea,
având drept rezultat ridicarea
unei cetăţi cu cinci bastioane cu
ureche, cu planimetrie
rectangulară, în sistem italian.
Pe parcursul existenţei sale,

până în primul deceniu al sec-
olului al XVIII-lea, a avut mai
ales funcţia de cetate regală, dar
între timp, pe perioade mai
lungi sau mai scurte, se afla şi
sub stăpânirea Principatului
Transilvaniei. Importanţa ei
strategică a fost sporită de avan-
sul teritorial al turcilor şi ru-
perea Ungariei în trei părţi. Din
acest motiv, odată cu dispariţia
pericolului otoman, scade şi
importanţa cetăţii Sătmarului,
care este demolată odată cu cele-
lalte fortificaţii similare, cu
excepţia celor mai importante
(amintim doar exemplele mai
apropiate: Arad, Oradea, Alba
Iulia).

Recent, în urma unor
lucrări de excavare, în zona fos-
tului Teatru de Vară, a fost de-
scoperit un turn de apărare al
Cetăţii Sătmarului. Reprezen-

tantul Muzeului Județean, Szocs
Peter spune că aşa cum se bănuia
aici se află Cetatea Sătmarului.
”Pe locul fostului Teatru de Vară
am bănuit că este aici Cetatea
Sătmarului. O parte a
fortificațiilor le-am identificat.
Sunt realizate din lemn și țăruși,
pământ bătătorit, este un bas-
tion practic, care a ținut tunurile
cetății și a avut un rol de apărare
împotriva artileriei. Noi am mai
găsit multe materiale care atestă
viața cotidiană a garnizoanei.
Cetatea a funcționat între 1560
și 1720, în linii mari. A fost
lărgită și reabilitată de mai multe
ori. Noi am și identificat mai
multe nivele de fortificații și
lărgire”, spune istoricul. 
Sursa: Diana Iegar – Sárándi
Tamás – Szőcs Péter Levente-
Direcţii de evoluţie urbană în is-
toria oraşului Satu Mare

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
Zilnic intre orele 10:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST

DERMATO-
VENEROLOGIE

Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953
____________________________
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450
____________________________

In fiecare Marti si Joi  la Cabinet
Dr. Coica, bl. CU 18/1 va con-
sulta:

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR 

ONCOLOGIE
Programări: 0771.630.015
____________________________
În fiecare Marti si Joi între orele
13:00-18:00 la Cabinet Dr.
Coica, bl.CU.6. ap. 2  va con-
sulta:

Dr. Stancu Lapuste Ramona
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578
____________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00  la Cabinet Dr.
Coica, str. Lucian Blaga

CU6/2,  va consulta:

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR 

NEUROLOG
Programări: 0732.116.832;
0723.974.823
____________________________
În fiecare Luni de la ora 15:00 
la Cabinet Dr. Coica, str. Lu-
cian Blaga CU6/2,  va consulta:

Dr. Revesz Andrea
MEDIC SPECIALIST

NEUROLOG
Programări: 0261/766390
____________________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00  la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL

Programări: 0747.089.523
____________________________
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Balul Caritabil Rotary Club Satu Mare 2018

33 de vitezomani
lăsați fără permise

Poliţiştii din cadrul
inspectoratului de Poliție Județean
Satu Mare, au acţionat în perioada
18-20 a.c., pentru prevenirea
accidentelor rutiere şi combaterea
cauzelor generatoare ale acestora,
precum și pentru asigurarea unui
climat de siguranță pe raza
județului. Polițiștii rutieri au
acționat pe principalele artere
rutiere din județ, ocazie cu care au
constatat peste 230  de sancțiuni
contravenționale în valoare de
aproximativ 60 000 de lei.
Totodată, au procedat la reținerea
a 11 permise de conducere pentru
diverse abateri săvârșite la regimul
circulației pe drumurile publice și a
unui certificat de înmatriculare. Pe
parcursul acestei perioade polițiștii
rutieri au filmat și înregistrat cu
aparatul radar 33 de conducători
auto cu vârste cuprinse între 24 de
ani și 53 de ani, care circulau cu
viteze de la 101 km/h până la 158
km/h. Polițiștii de ordine publică
din cadrul inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare au
acționat pe parcursul sfârșitului de
săptămână pentru asigurarea unui
climat sigur de ordine publică și
prevenirea faptelor antisociale. Cu
această ocazie, au aplicat 52 de
sancțiuni contravenționale la legea
nr. 61/1991 având o valoare de
peste 14 000 de lei.

Surprins băut 
la volan...

duminică, 20 mai a.c.,
polițiștii din cadrul  Biroului rutier
au identificat, în trafic, pe
bulevardul Traian din municipiul
Satu Mare un bărbat, de 41 de ani,
din localitatea Cionchești, aflat la
volanul unui autoturism.
În urma testării cu aparatul
alcooltest, a rezultat faptul că
bărbatul consumase băuturi
alcoolice, rezultatul fiind de 0,65
mg/l alcool pur în aerul expirat,
astfel că a fost condus la o unitatea
spitalicească în vederea recoltării de
probe biologice de sânge pentru
stabilirea cu exactitate a
alcoolemiei. În cauză a fost
întocmit dosar penal sub aspectul
comiterii infracțiunii de
conducerea pe drumurile publice a
unui autovehicul de către o
persoană care se află sub influența
băuturilor alcoolice.

Prins fără permis și
cu numere false de
înmatriculare

Tot la data de 20 mai a.c.,
polițiștii din cadrul Serviciului
rutier Satu Mare, au identificat, pe
raza orașului livada, un bărbat, de
28 de ani, din comuna Halmeu
care se afla la volanul unui
autoturism, fără a poseda permis de
conducere. Totodată, în urma
controlului polițiștii au stabilit și
faptul că pe autoturismul condus
de persoana mai sus menționată se
aflau aplicate numere false de
înmatriculare. Cercetările continuă
în dosarul penal întocmit sub
aspectul comiterii infracțiunii de
conducerea unui autoturism de
către o persoană care nu posedă
permis de conducere și având
aplicate numere false.

rotary Club Satu Mare a
organizat în seara zilei de 11 mai
Balul Caritabil rotary Club Satu
Mare. Scopul balului a fost unul
dublu.  Pe de o parte, strângerea de
fonduri pentru finanțarea
proiectelor câștigătoare ale
programului “rotary sprijină
inițiative locale sătmărene”,
proiectele câștigătoare  “integrare
prin muzică și artă” a asociației
organizația Caritas a diecezei Satu
Mare, “Tour de Tur - Sărbătoarea
sportului sătmărean în natură” a
asociației Societatea Carpatina
ardeleana și “learn4you / afaceri
pentru viitor” a asociației de părinți
a elevilor Colegiului național
Mihai Eminescu, fiind finanțate cu
câte 6000 lei. Pe de altă parte, au
fost strânse fonduri pentru

participarea la un Global Grant
comun în  proiectul colegilor
rotary Cluj Samus de a obține
finanțare pentru crearea primului
centru de chirurgie cardiaca minim
invazive din românia în valoare de
160 000 de euro.  

rotary Club Satu Mare
mulțumește sponsorilor, și anume
Executiv Trading, Karo romania,
nagy norbert Tenor, Sam Mills,
Schlemmer romania, agrina Prod,
agrotex, interbro farm, Sentierri,
Birou notarial ressler-Pop,
Gamoni, Gotec rom, ortodac,
digitalis, fiesta, Gepeto, Hidro
Construct Satu Mare, olimpia
dental Care, Plastica, Simbotour,
Tie Services international, BnP
Petruca, Ecomatrix, Energy Kardio
Club, fodor Trans, Mereu

Proaspăt, nolimits Technologies,
Samcif, Pink international,
Prodeximp, Transpink, TZ

Belmondo, Group West, care au
contribuit la atingerea scopului
propus. 

Asistenții medicali sătmăreni i-au
impresionat pe specialiștii străini
8Timp de patru zile, la Spitalul Județean Satu Mare a avut loc o campanie de
instruire în domeniul prevenirii infecţiilor 

Specialiști britanici și
maltezi au dat o mână de
ajutor colectivului

Spitalului Județean Satu Mare
în lupta cu infecțiile
intraspitalicești. Astfel, într-un
cadru festiv a avut loc încheierea
vizitei de lucru a echipei de
specialiști în domeniul
prevenirii infecţiilor din Anglia
și Malta.

Specialiștii din
Anglia și Malta,
impresionați  de
sătmăreni

Echipa de specialiști în
domeniul prevenirii infecțiilor din
anglia și Malta a fost reprezentată
de Carole Hallam - Senior nurse
Clinical Governance Calderdale
and Huddersfield nHS
foundation Trust; Tracey Corner
–  Patient Experience lead
Bradford district Care nHS
foundation Trust; Gary Thirkel –
infection Prevention and Control
nurse, The Christie Hospital,
Manchester; debbie Xuereb –
Senior Practice nurse – infection
Prevention & Control Mater dei
Hospital MalTa. asistenţii de la
Spitalul Judeţean Satu Mare i-au

impresionat pe specialiştii din
anglia şi Malta care au venit să îi
instruiască pe tema curăţeniei din
spitale. aceştia au avut doar
cuvinte de laudă la adresa
asistenţilor din spital, subliniind
că sunt foarte ordonaţi dar şi
competenţi.

“Spitalul este un spital
foarte curat şi incredibil de ordonat.
E posibil să aveţi mai puţină

aparatură, dar respectaţi aparatura
pe care o aveţi şi trebuie să fiţi
mândri de spital şi de munca pe care
o faceţi”, a spus Carole Hallam.
“aveţi resurse limitate, dar
competenţa şi compasiunea dvs sunt
foarte mari”, a spus Gary Thirkel.

Creșterea 
actului medical 
și prevenirea
infecțiilor

Managerul spitalului,
adrian Marc, a declarat că acum s-
au pus bazele unui parteneriat şi a
subliniat că rolul acestor instruiri
este de a creşte calitatea actului
medical şi a preveni infecţiile din
unitate.

“dorința de a dezvolta
un parteneriat puternic și durabil
cu acești specialiști în domeniu
pornește de la prioritatea creșterii

permanente și monitorizarea
calității serviciilor de îngrijire
medicală în cadrul SJuSM. Este
important că toți specialiștii au
venit voluntar”, a declarat
managerul Spitalului Județean,
adrian Marc.

Patru zile 
la Satu Mare

Echipa a petrecut patru
zile la Spitalul Județean de urgență
Satu Mare, în care au fost
desfășurate activități de instruire
destinate asistenților șefi și
formatorilor interni de la nivelul
SJuSM, care vor avea nobila
misiune de a multiplica experiența
și cunoștințele acumulate. Temele
de instruire au fost: igiena
mâinilor, tehnica aseptică de
pansare a plăgilor, prevenirea
infecțiilor, comunicarea și
relaționarea cu pacientul.

inSTruirE. Rolul acestor instruiri este de a creşte calitatea actului medical şi a preveni infecţiile
din unitate

florin dura
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Pericole mortale pe roți
8Numărul autovehiculelor care ies pe drumuri cu grave probleme de natură tehnică
se menține foarte ridicat

Controalele efectuate în
trafic de specialiștii Re-
gistrului Auto Român

(RAR) Satu Mare scot în
evidență faptul că pe șoselele
județului circulă adevărate peri-
cole mortale pe roți. În aceste
condiții, nici nu mai este de mi-
rare numărul mare de accidente
mortale și cu răniri grave înre-
gistrate în județ. Pentru a preîn-
tâmpina aceste tragedii,
numărul controalelor echipelor
mixte RAR  - Poliția Rutieră a
crescut în județ.

Jumătate dintre
mașinile controlate,
cu probleme

Potrivit inspectorilor
din cadrul rar Satu Mare,
aproape jumătate dintre mașinile
controlate în trafic sunt cu pro-
bleme de natură tehnică. Inspec-
torii rar au constatat proasta
funcționare a instalației electrice
de iluminare și semnalizare,
defecțiuni ale sistemului de frâ-
nare, starea necorespunzătoare a
șasiului, caroseriei sau pneurilor,
jocuri anormale în mecanismul
de direcție sau în articulațiile
punților față și spate.

Mai mult decât atât,
doar de la începutul acestui an și
până în prezent au fost depistate
în trafic aproape 50 de autovehi-
cule care sunt un  pericol iminent
de accident, în special din cauza
defecțiunilor majore sau pericu-
loase la sistemul de frânare și la

direcție.
În aceste situații, una

dintre măsurile luate de Poliţia
rutieră constă în reţinerea certi-
ficatului de înmatriculare. acesta
poate fi redobândit numai după
efectuarea unei inspecţii tehnice
specifice la reprezentanţele regis-
trului auto român.

Mai bine ca la alții
cu toate acestea parcul

auto din județul Satu Mare, chiar
dacă este destul de îmbătrânit,
este mai bun, cel puțin din punct
de vedere tehnic, decât în alte

județe. cel puțin în ultimii ani, se
constată că parcul auto din județ
nu a îmbătrânit, ba chiar a întine-
rit, fiind scoase din uz foarte
multe mașini mai vechi de 15 ani.
cu toate acestea, pe șoselele
județului circulă foarte multe
mașini cu o vechime de circa 10
ani. 

”Se poate spune că par-
cul auto din judeţ nu este catas-
trofal şi, oricum , este mult mai
bun, din punct de vedere tehnic,
decât parcul auto din alte judeţe.
din acest punct de vedere, stăm
mai bine decât Bihorul şi Sălajul.
de Maramureş nici nu are rost să

mai vorbim. de pe drumurile din
judeţ au cam dispărut daciile
vechi, iar maşinile second-hand
sunt ceva mai noi”, ne-a spus un
inginer ItP, care a dorit să-şi păs-
treze anonimatul.

Potrivit acestuia, majo-
ritatea maşinilor second-hand
care circulă pe drumurile din
judeţ sunt fabricate după anul
2005, puţine fiind cele care au
mai mult de 15 ani vechime. In-
ginerul de mecanică-auto a mai
precizat că starea parcului auto
din Satu Mare ar fi şi mai bună
dacă toţi colegii săi şi-ar face
treaba conştiincios.

FlORin DuRA

Concert simfonic
în deschiderea 
„Zilelor Orașului”
Satu Mare

a devenit deja o
tradiție ca în deschiderea „Zile-
lor orașului” Satu Mare să con-
certeze orchestra Filarmonicii
„dinu lipatti”. așa se va întâm-
pla și în acest an. 

concertul va avea loc
vineri, 25 mai, de la ora 19.00,
în aer liber, în Piața 25 octom-
brie.

„Târgul meșterilor”
pe Aleea „Corneliu
Coposu”

Sătmărenii sunt
așteptați în acest week-end la
„târgul meșterilor”, acțiune ce
se va desfășura pe aleea „corne-
liu coposu”. evenimentul va
avea loc în cadrul „Zilelor
orașului” Satu Mare. 

organizatorii doresc
ca prin intermediul ediției a
XV-a a “târgului meşterilor” să
reunească iubitori de artă popu-
lară tradiţională și contempo-
rană pentru a păstra, conserva şi
promova valorile tradiţionale.

caracterului popular i
se adaugă funcţia instructivă
(demonstraţii practice meşteşu-
găreşti), funcţia comercială spe-
cifică târgului, funcţia
documentar artistică, prin eta-
larea frumuseţii creaţiei popu-
lare din zonele de provenienţă a
creatorilor şi nu în ultimul rând
funcţia socială, de intermediere
a unor contacte între meşteri şi
publicul vizitator.

Prietenii pompieri-
lor, azi pe Olimpia

Stadionul olimpia va
găzdui azi, 22 mai, faza
județeană a concursului „Prie-
tenii pompierilor”.  deschiderea
competiției va avea loc la ora
09.00. deschiderea oficială va fi
făcută de către inspectorul șef al
ISU „Someș” Satu Mare, col.
Nicolae dima.

Festivitatea de pre-
miere “Pledoarie
pentru excelență”

Miercuri, 23 mai
2018, la Filarmonica de Stat
”dinu lipatti” din Satu Mare,
începând cu ora 14, va avea loc
a VI-a ediție a Festivității de
premiere „Pledoarie pentru
excelență”, organizată de Inspec-
toratul Școlar Județean Satu
Mare. la eveniment participă
elevii care au obținut premii și
mențiuni la concursurile de
limba și literatura română, or-
ganizate la nivel județean, în
anul școlar 2017-2018, precum
și profesorii lor de la clasă.

ÎNgrIJorare. Aproape jumătate dintre autovehiculele controlate în trafic sunt cu probleme
tehnice

tragedIe

Tânăra care a condus mașina spulberată de tren,
urmărită penal

tânăra de 21 de ani
care se afla la volanul mașinii
lovite de tren în data de 17 mai,
Sanda Ungur, accident în urma
căruia au murit patru fete, s-a
ales cu dosar penal pentru
ucidere din culpă.

Șoferița a fost
transportată la spital cu
multiple traumatisme, ea fiind
operată. Medicii spun că
aceasta suferă de amnezie și că
nu-și aduce aminte ce s-a
întâmplat după festivitatea de
absolvire la care cele cinci
tinere participaseră în ziua de
17 mai. Polițiștii și procurorii
din Sălaj au deschis o anchetă și
au anunțat că tânăra care se afla
la volan este cercetată penal
pentru ucidere din culpă.

Sanda Ungur, în vârstă
de 21 de ani, nu ar fi respectat
semnalele la trecerea la nivel cu
calea ferată. ea ar fi ignorat
semnalele acustice și luminoase
la trecerea la nivel cu calea
ferată, iar autoturismul în care
se afla alături de patru prietene
a fost spulberat de trenul

r4046, care circula pe ruta
Baia Mare-Jibou.

reamintim că un
cumplit accident de circulație,
în urma căruia patru tinere și-
au pierdut viața și o a cincea se
află în stare critică la spital, a
avut loc joi seară la circa o sută
de kilometri de Satu Mare.

Patru tinere, prospăt
absolvente ale Universității
tehnice cluj-Napoca și-au
pierdut viața joi, 17 mai, într-
un teribil accident rutier
petrecut pe centura ocolitoare
a orașului Jibou, la ora 18.00.
Mașina în care se aflau cele
patru tinere a fost lovită de
trenul Baia Mare – Jibou. În
maşină se aflau cinci persoane,
însă șoferita a scăpat cu viață,
fiind internată la Spitalul din
Zalău.  Pompierii au intervenit
pentru descarcerarea a două
victime, una a fost predată unui
echipaj al ambulanţei care a
transportat-o la UPU SMUrd
Zalău, iar cealaltă a fost găsită
decedată. alte trei victime de
sex feminin (cu vârste între 21

şi 22 de ani) au fost găsite
decedate în afara
autoturismului”, se arată într-
un comunicat de presă remis de
pompierii sălăjeni. cele patru
tinere decedate au vârste
cuprinse între 21 şi 22 de ani și
mergeau acasă la părinți, după
ce au avut festivitatea de
absolvire a facultății. oamenii
legii au descoperit în mașină
robele cu care au participat la
festivitatea de absolvire.

Sătmăreanca raluca du-
mitru, eleva colegiului Național
„doamna Stanca” din Satu Mare, a
cucerit locul I la concursul Național
de muzică francofonă „chants, sons
sur scene”. competiția a avut loc
zilele trecute în Baia Mare. raluca
este binecunoscută publicului
sătmărean prin evoluțiile sale scenice
dar și al premiilor cucerite de-a lun-
gul anilor la competițiile de muzică
din țară. „În cadrul concursului
național de muzică francofonă
„chants, sons sur scene” din Baia
Mare, am obținut locul 1 la categoria
18-25 de ani. Vă mulțumesc tuturor
celor care m-ați susținut și mi-ați fost
alături, în special domnilor profesori
fără de care nu aș fi reușit!”, este
mesajul ralucăi dumitru.

Şcoala de arte
Raluca Dumitru, 

o voce francofonă
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Capacele bagă Sătmarul 
în Cartea Recordurilor

Conform cerințelor UE,
până în anul 2020 colec-
tarea selectivă a

deșeurilor reciclabile trebuie să
atingă procentul de 50 % față de
4 % cât este la ora actuală la ni-
velul județului Satu Mare.

În domeniul gestiunii
deșeurilor și nu numai, activitatea
de informare, conștientizare a
populației este cea mai
importantă pentru ca populația
județului Satu Mare să se poată
implica și contribui la atingerea
țintei de 50%. În acest sens, în ca-
litate de director executiv Elisa-
beta Bekessy inițiază programe de
educație ecologică, acțiuni în con-
textul evenimentelor de mediu în
care, cu sprijinul Corpului Volun-
tarilor Ecologi, înființat în urma
apariției Legii voluntariatului,
mobilizează întreaga comunitate
sătmăreană. Acțiunile au atât
parte de teorie cât și practică. 

Cu ocazia Zilei Mon-
diale a Apei au inițiat ,,Caravana
deșeurilor reciclabile”, care s-a ma-
terializat prin înființarea unor
puncte de colectare la intrarea în
instituțiile de învățământ. Elevii,
în urma unor instruiri oferite de
către specialiștii APM, au dialogat
cu cetățenii pentru a-i sensibiliza
în colectarea selectivă a deșeurilor
și predarea lor la punctele de co-
lectare de la nivelul școlilor din
județ. În decurs de numai o zi, la
nivelul județului s-a colectat o
cantitate de  15 tone de deșeuri re-
ciclabile care au fost ulterior pre-
date firmelor colectoare
autorizate de către APM.

“În 2017, cu ocazia Zilei
Mondiale a Voluntariatului,
APM a lansat pentru o perioadă
de 6 luni programul ,,Milioane de
capace-Milioane de zâmbete!”,
care are ca scop colectarea capace-
lor de PET de către preșcolari și a
flacoanelor de plastic de către
școlari, pentru ca în preajma Zilei
Mondiale a Mediului, să realizăm
prin efort comun cel mai lung
panou mozaic reprezentând ima-
gini din povești populare, anul
2018 diind Anul European al Pa-
trimoniului Cultural”, a spus di-
rectorul APM Satu Mare.

În urma unei ample
mediatizări a programului, un

număr de 95 de instituții de
învățământ preșcolar și școlar s-au
înscris în program urmând să se
realizeze  51 de panouri, așezate
unul lângă celălalt (un panou de
cca. 150 mp).

În perioada decembrie –
mai instituțiile au colectat
deșeurile reciclabile și în lunile
aprilie și mai este perioada
dedicată realizării panourilor . La
lansarea programului dorința
noastră era de a intra în Cartea
Recordurilor- România, după
cum decurg lucrurile avem toate
șansele. Din raportările de până
acum rezultă că s-au adunat mult
mai multe capace decât este ne-
voie pentru realizarea panourilor,
prin urmare dacă realizăm 150
mp de panou este garantată intra-
rea în Cartea Recordurilor având
în vedere faptul că până acum
acest record nu a fost atins de ni-
meni. Pe perioada dec.2017-mar-
tie 2018, Grădinița nr.9 este
fruntașă cu 44025 de capace și
Școala nr. 10 cu 36032 de fla-
coane de PET din totalul de
458334 de capace colectate în
această perioadă. Pentru toți
participanții premiul va fi Titlul
,,Cartea Recordurilor”, iar primele
10 grădinițe și școli cu cele mai
mari cantități de capace colectate
(kg/preșcolar respectiv școlar) vor
beneficia de o tabără gratuită de o
zi la Tarna Mare în perioada
25.06.2018-03.07.2018.

“ Sunt ferm convinsă că
acești tineri în urma
implementării programului vor
continua colectarea deșeurilor re-

ciclabile, ba mai mult, așa cum
procedează la ora actuală, fără să
exagerez, dar pur și simplu îi
obligă pe părinți să colecteze ca-
pacele și împreună să le predea la
reciclare”, a declarat dir. APM
Satu Mare, Elisabeta Bekessy.

În data de 9 iunie, ora
9.00, alaiul format din  majorete,
toboșari, care alegorice și
preșcolari, școlari îmbrăcați în co-
stume realizate din materiale re-
ciclabile se vor deplasa, după
depunerea de jerbe de flori la sta-
tuia lui Kiss Gedeon din Grădina
Romei, pe traseul : Calea Traian-
Avram Iancu-Fabricii – Stadio-
nul Daniel Prodan, unde apoi se
va realiza panoul uriaș pentru a
putea fi evaluat și apoi cu sprijni-
nul Consiliului Județean și
Primăriei Satu Mare va urma un
amplu program cultural dedicat
Anului European al Patrimoniu-
lui Cultural.

“Dacă ne unim forțele ca
simpli cetățeni, dacă UAT-urile
vor realiza o infrastructură
corespunzătoare colectării selec-

tive a deșeurilor și dotarea
necesară astfel încât ,,cetățeanul să
plătească după cât aruncă”, sunt
convinsă că ne vom apropia de
procentul impus de UE”,  a  mai
precizat Elisabeta Bekessy.

Program dedicat
centenarului Marii
uniri

În acest an, Primăria
municipiului Satu Mare a
inclus în cadrul manifestărilor
de „Zilele Oraşului” un
program special dedicat
Centenarului Marii Uniri.
Primele nume anunţate au fost:
Mircea Baniciu Band, Paula
Seling şi Nicolae Furdui Iancu,
Nineta Popa şi Traian
Jurchelea. „ Sâmbătă, vor mai
urca pe scenă, în cadrul
proiectului „Toți K1 pentru
România”, alături de Nicolae
Furdui Iancu şi Paula Seling
următorii artişti: Iuliana Tudor,
Proiect K1, Vlad Rădescu,
Sorin Francu, Daniel Lazăr,
Tudor Furdui Iancu, Tuan și
Grupul „Crai Nou”, este
mesajul conducerii Primăriei
Satu Mare.

Programări online
din august

Începând cu data de 1
august 2018, programarea la
Serviciul Permise şi
Înmatriculări Satu Mare va fi
disponibilă exclusiv prin
sistemul național de
programare de la nivelul
Ministerului Afacerilor Interne
- DRPCIV, platformă
accesibilă direct de pe site-ul
Instituției Prefectului judeţul
Satu Mare
http://sm.prefectura.mai.gov.r
o/ la rubrica Servicii Publice ->
Permise auto și înmatriculări ->
Rezervare online.Programările
online pentru pozițiile
existente anterioare datei de 1
august 2018 pot fi făcute
accesând rubrica "Programare
online valabila pana la data de
31.07.2018" urmând ca aceasta
să fie dezactivată din 1 august
2018.

care sunt
beneficiile pentru
sănătate ale
cireșelor?

Aceste fructe roșii,
cărnoase și suculente nu sunt
doar delicioase, dar au și
numeroase beneficii pentru
sanatate. Datorită cercetărilor
medicale s-au putut demonstra
efectele pe care aceste fructe le
au asupra sănătății corpului
uman. Câteva dintre ele sunt
prezentate în cele ce urmează.
Ajută la îmbunatățirea
somnului, Cireșele reglează
tensiunea arterială, Atenuează
durerile musculare, Cireșele
combat cancerul, Cireșele
subțiază talia, au proprietăți
anti-inflamatoare si
ameliorează durerile,  Cireșele
sunt “hrană pentru creier”.

raluca jofi
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Dragnea: Nu pot spune că delegarea 
lui Horodniceanu la DIICOT nu are
legătură cu plângerea lui Orban
Preşedintele PSD,

Liviu Dragnea, a de-
clarat, luni, că nu are

contraargumente să afirme
că delegarea lui Daniel
Horodniceanu în funcţia de
procuror-şef DIICOT pen-
tru încă şase luni nu are
legătură cu plângerea penală
depusă de liderul liberal,
Ludovic Orban, pe numele
premierului Viorica
Dăncilă.

”Eu nu pot să aduc ar-
gumente în sprijinul acestei
idei. Am văzut-o vehiculată în
spaţiul public şi trebuie să re-
cunosc sincer că nu am reuşit
să-mi găsesc eu contraargu-
mente la acest lucru. Mai
spunea cineva - domnule, dar

nu am văzut aşa o reacţie
rapidă şi foarte publică din
partea parchetului unde a fost
depusă plângerea împotriva
lui Iohannis. Nu am argu-
mente să spun asta, dar nici
nu am contraargumente să
spun că nu e adevărat”, a de-
clarat Liviu Dragnea, întrebat
dacă prelungirea mandatului
lui Daniel Horodniceanu la
DIICOT are legătură cu plân-
gerea penală depusă de liderul
PNL, Ludovic Orban.

Procurorul general
Augustin Lazăr a dispus joi
delegarea lui Daniel Horod-
niceanu în funcţia de
procuror şef DIICOT pentru
încă şase luni, în condiţiile în
care mandatul acestuia expira
pe 19 mai, potrivit unui anunţ

postat pe site-ul Ministerului
Public.

Delegarea a fost
făcută în condiţiile în care

procurorul Felix Bănilă, prop-
unerea ministrului Justiţiei
pentru funcţia de procuror-
şef al DIICOT, urmează a fi

intervievat la CSM pe 5 iunie.
Pe 6 iunie Consiliul va trimite
avizul către Ministerul
Justiţiei.

Ministrul Sănătăţii, So-
rina Pintea, se află în perioada
21-23 mai 2018 la Geneva, unde
conduce delegaţia României la
cea de-a 71-a Adunare Mondială
a Sănătăţii (AMS), desfăşurată la
Palatul Naţiunilor Unite.

Potrivit unui comunicat
de presă al MS, în cadrul şedinţei
plenare azi ministrul Sănătăţii va
avea o intervenţie în care va
evidenţia importanţa accesului
universal la servicii de sănătate.

"Ministrul Sănătăţii va
sublinia faptul că accesibilitatea
la servicii de sănătate şi calitatea
acestora sunt determinante pen-
tru acoperirea universală a tu-
turor locuitorilor, fără ca aceasta
să le afecteze bunăstarea.
Creşterea acoperirii cu servicii
medicale, dar şi sustenabilitatea
sistemelor de sănătate necesită
un angajament politic clar, iar
România face eforturi pentru a
rezolva favorabil aceste
provocări. Având Biroul Re-
gional pentru Europa la OMS
drept partener privilegiat în eval-

uarea sistemului de sănătate şi
dezvoltarea de strategii susten-
abile în zonele cheie ale sectoru-
lui sănătăţii, Guvernul României
îşi va asuma responsabilitatea
pentru acoperirea universală cu
servicii de calitate în domeniul
sănătăţii pentru toţi cetăţenii
săi", se arată în comunicatul de
presă.

Tot la Geneva, min-
istrul Pintea va avea întâlniri bi-
laterale cu delegaţiile din
Norvegia, Portugalia şi Germa-
nia.

Cu prima delegaţie,
ministrul român va discuta de-
spre stadiul proiectelor derulate
de către ţara noastră cu finanţare
nerambursabilă din partea
Norvegiei.

De asemenea, cu
delegaţiile din Portugalia si Ger-
mania vor fi demarate discuţii
privind cadrul legislativ în dome-
niul sănătăţii, având în vedere
intenţia Ministerului Sănătăţii
de a propune o nouă lege în acest
domeniu.

Inspectoratul Gen-
eral al Poliţiei Române
atrage atenţia asupra peri-
colelor care îi pândesc pe
copii atunci când navighează
nesupravegheaţi pe internet,
dar şi cu privire la
fenomenul de bullying cu
care tot mai mulţi elevi se
confruntă, în special, în
cadrul şcolii.

Fenomenul bullying
şi siguranţa pe internet au
fost principalele teme abor-

date, luni, de Inspectoratul
General al Poliţiei Române
(IGPR), cu ocazia debutului
Săptămânii Prevenirii
Criminalităţii.

"Copiii sună la Tele-
fonul Copilului în special
pentru situaţii în care ei se
simt inconfortabil sau chiar
agresaţi fie în familie, fie la
şcoală, fie de adulţi, fie de se-
meni. (...) Copiii nu îşi mai
doresc să mai meargă la
şcoală, nu ştiu cum să

reacţioneze şi atunci sună la
consultanţii noştri care îi
pot ajuta să aibă o reacţie.
Cele mai frecvente cazuri de
bullying apar la şcoală. Vic-
timele sunt de regulă copii
care pot fi vulnerabili, fie că
au o anumită structură fizică
sau o anumită inferioritate
sau dintr-o anumită etnie
sau cultură", a declarat psi-
hoterapeutul Anda Păcurar,
supervizor în cadrul Tele-
fonul Copilului.

Bullyingul a apărut
în societate ca urmare a unei
dezvoltări accentuate a
tehnologiei cu care nu toţi
copiii pot ţine pasul.

"Dacă în anii din
urmă cele mai multe apeluri
la Telefonul Copilului erau
legate de agresiuni, de
abuzuri în familie, în
prezent cele mai multe sunt
legate de acest bullying , de
acest stres pe care copilul îl
suportă în mediul social şi

nevoia copilului de a vorbi
cu cineva care să îi poată să îi
ofere un suport. Din păcate,
în aceşti ani în care tehnolo-
gia evoluează foarte repede,
copiii sunt extraordinar de
stimulaţi şi au nevoie de un
suport. E firesc ca un copil
(...) să apeleze la Telefonul
Copilului pentru consiliere
pentru că agresiunile asupra
lui sunt mai mari decât put-
erile lui de a rezista", a
adăugat Anda Păcurar.

Luni a  început în-
scrierea copiilor nou-veniţi la
grădiniţă pentru anul de
învăţământ 2018-2019, potrivit
calendarului anunţat de Minis-
terul Educaţiei Naţionale
(MEN).

Orarul înscrierilor va fi
stabilit de conducerea unităţilor
de învăţământ şi va fi afişat, la loc
vizibil, în fiecare grădiniţă.
Totodată, programul va fi afişat
pe site-ul instituţiei, dar şi pe site-
urile inspectoratelor şcolare,
precizează Ministerul Educaţiei
Naţionale, într-un comunicat de
presă.

În cazul în care într-o
unitate de învăţământ, numărul
cererilor de înscriere este mai
mare decât numărul locurilor
libere, atunci vor fi aplicate, suc-
cesiv, criterii de departajare gen-
erale şi criterii de departajare
specifice, precizează MEN.

Criteriile generale de
departajare sunt următoarele:
existenţa unui document care
dovedeşte că un copil este orfan
de ambii părinţi, existenţa unui

act care dovedeşte că este orfan de
un singur părinte, un alt membru
din familie este înmatriculat în
grădiniţa respectivă sau existenţa
unui certificat medical care
dovedeşte că minorul are un grad
de handicap. Criteriile specifice
de departajare sunt elaborate de
fiecare unitate de învăţământ
preşcolar. Acestea nu pot fi dis-
criminatorii şi nu pot include
liste de preînscrieri. Criteriile
specifice de departajare vor fi
aplicate doar după epuizarea cri-
teriilor generale. Conducerea
unităţilor de învăţământ
preşcolar trebuie să afişeze, la
vedere, informaţii despre

numărul copiilor care pot fi
înregistraţi, criteriile generale şi
specifice şi numărul de copii
înscrişi zilnic, în perioada
stabilită, din totalul disponibil.
De asemenea, unităţile particu-
lare de învăţământ preşcolar au şi
obligaţia de a afişa statutul aces-
tora, adică dacă sunt autorizate să
funcţioneze provizoriu sau sunt
acreditate de Agenţia pentru
Asigurarea Calităţii în
Învăţământul Preuniversitar.

Reînscrierea copiilor care
frecventează grădiniţa în acest an
şcolar şi doresc să o frecventeze şi
în anul de învăţământ 2018-2019
a început pe 7 mai.

Luni a început înscrierea copiilor nou-veniţi la
grădiniţă pentru anul de învăţământ 2018-2019

Accesul la internet şi bullyingul, noile pericole pentru copii

Ministrul Sănătăţii conduce
delegaţia României la
Adunarea Mondială a Sănătăţii
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Căutaţi ceva bio?!
Veniţi la magazinele de carne proaspătă situate pe b-dul cloşca 11, 

direct de la ferma proprie din Seini.

orar magazine:
luni - sâmbătă: 

9-17
duminică: închis

a Comercializăm carne proaspătă din porci româneşti crescuţi în ferma proprie
cu mâncare românească, la cele mai mici preţuri de pe piaţă

aDe la ferma din Seini comercializăm porci vii pentru carne cu greutatea de 
100-120 kg, cu o calitate a cărnii extra aLivrăm şi la domiciliu 

Sa mâncăm carne din ţară, nu adusă de afară, că-i dulce nu-i amară!!!

Preţuri negociabile
în funcţie de greutate şi transport 
sau cu posibilitate de comenzi la 
( 0741-200.125 şi la magazinul 

de pe b-dul cloşca

V in d em  p urc e i  v i i ,  ra s a  “ Pi e tre a n” !
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Cariera de Piatră Negreșt i Oaș “Luna Unu” 
vinde piatră andesit pentru drumuri, 

toate sorturile, căi ferate și construcții.

Pentru piatră 
de calitate, 

alege-ne pe noi!

Tel: 0757 023711. 

Email:
popdaniel71@yahoo.com.

Showroom Satu Mare
Centrul Nou, Plaza Europa,
parter str Decebal nr 3-5
mobil: 0745.760.323
mobil: 0744.511.161
mobil: 0753.388.590

Showroom sediul fabricii
Satu Mare
str Depozitelor nr 21, Satu Mare
mobil: 0745.760323

sarmexin2011@yahoo.com
blidarmarin@yahoo.com

w w w .  s a r m e x i n . r o

- Ai nevoie de o ținută
elegantă sau de zi?
- În oraș nu prea găsești
mărimi mari?
- Îți dorești un accesoriu
unicat sau chiar personal-
izat? 
- Ești viitoare mămică și
nu știi ce sa îmbraci? 

Magazinele Lyllo va
oferă cel mai bun raport

calitate-preț din oraș. 

La orice produs cumpărat din maga-
zinele Lyllo va oferim gratis servicii de

croitorie(ajustari ale produselor)

Str. Păstrăvului nr. 3
P-ţa Libertății nr. 12
Orar 9-19. sambata9-15
Lyllo24@yahoo.com.faceb Lyllo
www.lyllo.ro /    0743268004
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După seria de remize din
această lună, liderul
Crasna Moftin a reușit

în sfârșit să obțină o victorie și
să păstreze distanța de trei
puncte față de urmăritoarea
Știința Beltiug.

Elevii lui Lulu Drago-
mir au tremurat serios la Doba
unde Voința a cedat greu, 1-2.
Alin Merce a fost omul decisiv
pentru Crasna. Acesta a reușit
dubla prin care oaspeții au plecat
acasă cu toate punctele.

Energia a câștigat acasă,
1-0 cu Recolta Dorolț, iar Babța
bate categoric la Certeze, 5-1.

Știința Beltiug a luat
toate punctele, la masa verde, cu
retrasa Dari Lipău.

Oraşu Nou a stat în
această rundă. Mai sunt patru
etape până la finalul sezonului și
încă titlul se joacă... În runda ur-
mătoare, cel mai interesant meci

pare a fi Negreşti – Beltiug. Dar
şi Dorolţ – Carei e un meci de
văzut.

LIGA A 4-A ELITE

Dubla lui Alin Merce aduce
victoria liderului
8 Crasna Moftin obține o victorie importantă la Doba

În prima ligă de fotbal
din Ungaria au mai rămas
două etape de jucat. Balmazu-
jvaros , echipa sătmărenilor
Adrian Rus, Carlo Erdei şi
Ervin Zsiga se luptă pentru
evitarea retrogradării.

Iar sâmbătă, în etapa
31, Balmazujvaros (locul 11) a
obținut un succes clar și foarte

important chiar în fața
vecinilor de la  Debrecen
(locul 4), scor 4-0. Adrian Rus
şi-a trecut numele pe lista
marcatorilor în minutul 66.
Sătmăreanul a făcut 3-0 cu o
lovitură de cap de la 11 metri,
după o centrare ideală primită
de pe partea dreaptă.

Balmazujvaros ocupă
penultimul loc cu 32 de
puncte. Dar se află la un punct

de locul 10, cel care ar
menţine echipa în NB1.

NB1

Adi Rus înscrie pentru 
Balmazujvaros
8 Echipa de lângă Debrecen se luptă pentru evitarea
retrogradării

Halep, lider WTA
pentru a 29-a
săptămână la rând  
Simona Halep continuă să
fie numărul unu mondial în
clasamentul WTA pentru a
29-a săptămână consecutiv și
a devenit lider şi în ierarhia
Race To Singapore. După ce
a ajuns în finala turneului de
la Roma, sportiva noastră a
acumulat 7.270 de puncte,
în timp ce daneza Caroline
Wozniacki a ajuns la 6.935
de puncte. În clasamentul
contând pentru Turneul
Campioanelor, Halep a
urcat de pe 2 pe 1, cu 3.285
de puncte, depăşind-o pe
Caroline Wozniacki, care are
3.130 de puncte. Locul trei
în acest clasament este ocu-
pat de Petra Kvitova, cu
2.902 puncte. De asemenea,
jucătoarea din Constanţa va
fi cap de serie numărul 1 la
Roland Garros, al doilea
turneu de Grand Slam al an-
ului, care se va disputa în pe-
rioada 27 mai – 10 iunie. În
Top 100 WTA, Mihaela
Buzărnescu este a doua
jucătoare română cel mai
bine clasată în această
săptămână, pe locul 32, cu
1.353 de puncte, în urcare o
poziţie. Sorana Cîrstea a
coborât două poziţii, până
pe locul 45, cu 1.175 de
puncte, Irina Begu se
menţine pe locul 41, cu
1.245 puncte, Monica
Niculescu pe locul 61, cu
966 de puncte, iar Ana Bog-
dan pe 65, cu 901 puncte.

Top 10 WTA
1. Simona Halep 

7.270 de puncte;

2. Caroline Wozniacki 6.935;
3. Garbine Muguruza 6.010;
4. Elina Svitolina 5.505;
5. Jelena Ostapenko 5.382;
6. Karolina Pliskova  5.335;
7. Caroline Garcia  5.170;
8. Petra Kvitova  4.550;
9. Venus Williams  4.201;
10. Sloane Stephens  4.164.
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Sala Polivalentă din arad  a
fost duminica gazda  Cupei
României la karate

e.S.K.u. Clubul sportiv Yakuza
a fost reprezentat de 21 sportivi
înscriși în 28 de categorii la ku-
mite individual și echipe.
Sportivii au fost însoțiți de cei
doi antrenori Soos Robert, Csa-
tari attila și un arbitru delegat
bălăceanu adrian. Comporta-
mentul sportivilor a fost unul ex-
celent și asta reflectă rezultatele
precum urmează:  

Locul I
Hotca Octavian 8-9 ani, -30 kg
forgaciu alex 10-11 ani, -40 kg
Hotca Daria 12-13 ani, -35 kg 
micza Victoria 14-15 ani, +55
kg
bozantan Raul 14-15 ani, +70
kg
Pintea alexandra 16-17 ani, +60
kg
Pintea Darius 16-17 ani, -70 kg
bezsera Patricia senior, +65 kg
Hotea Cristian u21, -75 kg
Hotea Cristian senior -75 kg
Locul II

Kovacs mate 8-9 ani, +40 kg
Hotca ioachim 10-11 ani, -30 kg
eles bence 16-17 ani, +75 kg
bezsera Patricia u21, +65 kg
Kalocsai zoltan u21, -65 kg
eles bence u21, -75 kg
Kalocsai zoltan senior, -65 kg
Locul III
micza melania 10-11 ani, -40 kg
tripon Casian 12-13 ani, +55 kg

Stet Ovidiu 12-13 ani, +55 kg
Druta andreea 14-15 ani, +55
kg
Viski emilia 14-15 ani, -55 kg
Kovacs Otto 14-15 ani, -55 kg
bozantan Raul 16-17 ani, -75 kg
Kumite echipe
baieti 16-17 ani (eles bence,
Pintea Darius, bozantan Raul)
locul iii

fete u21 (bezsera Patricia, Pin-
tea alexandra, moldovan
Cristina) locul ii

Clubul aduce mul-
tumiri părinților inimoși pentru
implicare și însoțire. De aseme-
nea se aduc  mulțumiri firmei
S.C. tomis S.R.l. pentru aju-
torul financiar acordat.

KaRate eSKu

Succes total pentru Yakuza 
la Cupa României

Dan Petrescu, 
omul momentului în
fotbalul românesc!  
CfR Cluj a câștigat al patrulea
titlu de campioană, după victo-
ria cu 1-0 în fața Viitorului,
duminică, în ultima etapă din
play-off. artizanul succesului
pentru formația din gruia este
antrenorul Dan Petrescu, cel
care cucerește al doilea titlu în
liga i după cel obținut cu
unirea urziceni, în 2009. tehni-
cianul de 50 de ani nu s-a putut
bucura așa cum și-a dorit de
acest titlu câștigat cu CfR Cluj.
”bursucul” a explicat în ce tensi-
une a stat în ziua partidei și că va
avea nevoie de două zile pentru
a-și reveni. Până atunci, tehni-
cianul a vorbit de viitor, dar a și
subliniat că vrea să le
mulțumească celor de la CSm
Poli iași pentru victoria contra
fCSb. „a fost foarte greu. mi-
era teamă ca toată munca de un
an de zile să nu fie risipită pe
final. În 2018, nu am pierdut
niciun meci, asta arată forța
noastră. Dar, sincer, nu mă
așteptam. am avut noroc și ne-
a ieșit totul. trebuie să spunem
«Respect, iași!» . Dacă nu era
iașiul nu știu ce făceam. Nouă
ne-au luat două puncte, dar lor,
trei. Nu mă așteptam. Credeam
că cei de la Craiova îi pot în-
curca. am avut şedinţa de joc, ce
trebuie să facem când avem
mingea, când nu avem mingea,
cum fac de obicei şi pe final am
avut un video, pe care l-am văzut
înainte. mi s-a părut extraordi-
nar. familiile jucătorilor, copiii,
mama, şi din Croaţia, şi din
franţa, şi din România trimiteau
mesaje. eu am plâns şi când l-am
văzut singur, şi când l-am văzut
cu ei. a fost motivaţional foarte
bine”, a spus Dan Petrescu la
Digi Sport.   

Dică își asumă
ratarea titlului 
Nicolae Dică a ratat titlul cu
fCSb  în fața lui CfR Cluj şi a
recunoscut că are lucruri să îşi
reproşeze după un sezon
nereușit în liga i. Deşi patronul
gigi becali a declarat că vrea să
continue cu el pe banca roș-
albaștrilor, antrenorul de 38 de
ani pare nesigur în privinţa aces-
tei posibilităţi. „Sunt dezamăgit,
nu am reuşit să câştigăm campi-
onatul. acea înfrângere de la iaşi
ne-a costat, astfel că azi, deşi am
învins, nu am depins doar de noi.
Normal că îmi reproşez lucruri,
când o echipă nu îşi atinge
obiectivul, antrenorul e princi-
palul vinovat. am stat şi am
analizat unde am greşit. l-am
înlocuit pe gnohere la pauză
pentru că voiam să fim mai put-
ernici în zona centrală. l-am dus
pe budi vârf împins, pentru a
avea mai multă consistenţă la
mijloc. Nu stau acum să vorbesc
de Nemec sau de alţi jucători
pentru că mie mi se termină con-
tractul. trebuie să am ofertă de
la conducere întâi, vom vedea
săptămâna viitoare ce se va în-
tâmpla”, a spus Nicolae Dică, la
finalul partidei cu astra.

Sătmăreanul andrei
barbul a participat la primul lui
european de lupte , la cadeți. În
week-end, acesta alături de lotul
României s-a aflat în capitala
macedoniei, la Skopje, dar din
păcate norocul n-a fost de partea
sa.

Sportivul de la CS
Cetate ardud a avut ghinion la
tragerea la sorți și a dat în primul
tur peste campionul continental
en titre, giorgi tsopurashvili  din
georgia. iar campionul de la cat.
80 kg și-a dovedit superioritatea
pe saltea și l-a învins pe andrei
barbul cu 11-2.

În recalificări,
sătmăreanul de 17 ani l-a învins
cu 10-8 pe aron Csoergo (Slova-
cia) şi a terminat concursul pe

locul 7 din totalul de 22 de
concurenți. S-a dovedit a fi şi cel
mai bun rezultat al României la
actuala ediţie a Campionatului
european de cadeți.

altfel, o delegaţie
numeroasă  de la CS Cetate
ardud a participat  la un concurs
internaţional desfăşurat la Nyir-
egyhaza (ungaria). au fost peste
250 de sportivi din 6 ţări, iar
sătmărenii s-a întors acasă cu
următoarele rezultate:
Cadeţi
• locul 1: trandafir Silaghi (38
kg), Paul Oros (51 kg), gheo-
rghe boicu (62 kg), manuel
Oros (68 kg), antoniu Pascu (75
kg);
• locul 2: gheorghiţă Şcheu (38
kg);

• locul 3: felix Dediu (44 kg),
Cosmin găvrilă (44 kg), marian
zaha (51 kg), andrei Croitoru
(62 kg);
• locul 5: andrea molnar (57 kg)
Juniori

• locul 1: andrei buzilă (70 kg),
Peter Pek (79 kg).
Sportivii au fost însoţiţi de
antrenorii tudor barbul, lu-
dovic lieb, Claudiu blaga şi Paul
Petuker (baciu’ Pauli).

luPte gReCO-ROmaNe

Ghinion pentru Andrei Barbul la Europene

Dupa succesul de la
faza pe licee a ONSS a celor de
la liceul teoretic Carei , o altă
reprezentantă a județului , lPS
Satu mare, a obținut un rezultat
bun la turneul final. lPS Satu
mare , echipa pregătită de prof.
Robert abrudan, a terminat pe
locul cinci la faza națională a
ONSS la gimnaziu.

turneul a avut loc la
baza olimpică de la izvorani, iar
tinerii fotbaliştii sătmăreni au
fost foarte aproape de o calificare
în semifinale. trupa de la lPS s-

a impus în  primele două meciuri
din grupă, 5-1 cu campioana
municipiului bucureşti şi 4-2 cu
reprezentanta judeţului arad.
Din păcate, în ultimul meci,
echipa sătmăreană a fost învinsă
de echipa liceului de Sport din
Roman, scor 4-0, şi a ratat, la un
singur gol, calificarea în semifi-
nale.

Calificarea în primele 8
echipe din ţară reprezintă o
performanţă pentru elevii de la
liceul cu Program de Sport din
Satu mare. iar succesele elevilor

din județul Satu mare la fazele fi-
nale ale ONSS ne demonstrează
că în județul nostru sportul și
cartea fac casă bună împreună.

Componenţa echipei:
alex Prunilă, Chiş Patric, Dar-

ius Cosma, Paul bonta, Denis
baior, Saul mureşan, brazsu
Donovan, luca Năstruţ,
george Cădar, aurel Pop.
antrenori: Dorel ziman şi
Robert abrudan.

ONSS fOtbal gimNazii

LPS Satu Mare, la un gol
de... semifinale!
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SOCIETATI

l Doresc oferta pentru demo-
lare, degajare 100 mp beton
armat. Informatii la telefon
0746.461.942

ANUNTURI DE MEDIU

l Rat Andrei Marian Vasile In-
treprindere Individuala cu sediul
social in mun.Satu Mare, str.Ghe-
orghe Baritiu, nr.90/B, jud.Satu
Mare anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul:”Amenajarea unei
plantatii de nuci in loc.Dara,
com.Dorolt, judetul Satu Mare”.
Informatiile privind preoictul
propus pot fi consultate la sediul
Agentiei pentu Protectia Mediu-
lui Satu Mare, str.Mircea cel Ba-
tran, nr.8/B, in zilele de luni-joi
intre orele 8-16.00, vineri intre
orele 8-14 si la sediul titularului in
loc.Satu Mare, str.Gheorghe Bar-
itiu, nr.90/B, jud.Satu Mare. Ob-
servatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare

OFERTE DE SERVICIU 

l Angajăm doamnă menaj uşor.
Se asigură retribuţie atractivă,
program flexibil, carte de muncă.
Telefon: 0744.797.706.
l Angajam dispecer, domeniu
transporturi de marfuri cunosca-
tor limba straina avansat, Carei.
0786173358. 
l Angajam soferi categoria B-
C si C-E, transport marfuri, in-
tern si international, Carei.
0745506310..
l Angajez ospatari pentru pen-
siune. Telefon 0745.686.126

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, ma-
teriale constructii, etc. 0747 206
222
l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Te-
lefon 0770975715

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

PRESTĂRI SERVICII

l Confectionez garduri, porti,
fier forjat, diverse lucrari in metal,
dulgherie lemn, tel.
0723.68.25.10
l Transport persoane/colete
Austria, Germania, Belgia,
Olanda. Telefon 0755.202.118
l Lansari profesionale porum-
bei albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.

TERENURI

l De vânzare 20 de arii e teren
din care: 10 arii viţă de vie, situat
în Viile Ardud str. Maicriste, acces
la curant şi apă, şi fundaţie pentru
o căsuţă de 85 mp.
Tel:361.885.864, 0771794074.
l Vand gradina cu gard, str.Ca-
reiului, drum dalat, 975 mp. Tele-
fon 0747645166
l Vând loc de casă în Comuna
Halmeu 28 ari, 1.200/arie Telefon
0746.752733

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Vand apartament 3 camere,
et. III, Carei MV I. 0743341814.
l Vand apartamen in asociatie
cu 3 familii, etaj, I, 80 mp.
0745.330.184 sau 0740.634.814
l Vand apartament cu 2 camere
din caramida  etaj 2 pe aleea Mir-
cesti,pret informativ 28.000 euro
Tel 0745367294  

VÂNZĂRI CASE

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand spatiu comercial 80 mp,
B-dul Closca. 0745.330.184
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10
l Vand sobe cu plita pe lemne
si incazire centrala din Austria.
Telefon 0751.585.517

VANZARI AUTO

l Vand bascula Ford Transit
neinmatriculat, motociclete si
ATV Honda. 0744897711

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 3 camere,
et. III, Carei MV I. 0743341814,
0740245413

CHIRII
l Dau in chirie spatiu comer-
cial, str.Careiului, 40mp. Tel
0744.252.824

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

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

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

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

SC caută șoferi TIR pentru Ger-
mania. Condiții avantajoase.
0738.148.427.

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

Vând rochie mireasă, creaţie 2017,
Ioana Călin tel. 0742.832.693

Angajez fată/ băiat
la spalatorie auto si

vulcanizator Tel:
0746.817.662

Dau în chirie
garsonieră 

în zona Carpati I
0753.841.627.

Angajăm personal califi-
cat în domeniul turistic,
Zona munților Bucegi :

bucatar/ajutor 
de bucatar/came-

rista/ospătari.
Oferim cazare , masă și

salariu atractiv. Angajăm
și familie care își dorește
un loc de muncă în acest

domeniu.
Relatii la tel 0741588724

Angajăm munci-
tori calificaţi şi
necalificaţi în

construcţii civile
(structură, finisaje)

în Sibiu. 

Oferim cazare şi
salariu atractiv. 

Tel: 0746087037,
0746087038. 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. Re-
comandat pentru spatii
comerciale sau complex rezi-
dential, cu acces la toate util-
itatile.0746 227446

Vindem teren extravilan
15.000 mp, in SM, Strada
Botizului. 0737 855 528.

CARDIOLOGIE 
Dr. Banut Dan 

INFORMARI

l Această informare este efectuată de COMUNA DOBA cu sediul în ju-
deţul Satu Mare, Comuna Doba, sat Doba, str. Principală nr.56, cod poştal:
447125, telefon fix:  0261 – 869 115;   fax: 0261 – 869 135, ce intentioneaza
să solicite de la A.N. APELE ROMÂNE – Administraţia Bazinală de Apă
Someş-Tisa Cluj, aviz de gospodărirea apelor, pentru realizarea lucrărilor de
investiţii: EXTINDERE REȚELE DE APĂ ÎN SATUL PĂULIAN, CO-
MUNA DOBA, JUDETUL SATU MARE.Lucrarea propusă cuprinde
numai rețele de apă în localitatea Păulian.  Această solicitare de aviz este con-
formă cu prevederile , cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele
care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului
de gospodărirea apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa susmentio-
nată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări,
se pot adresa solicitantului sau la adresa ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ
DE APĂ SOMEŞ-TISA Cluj, prin S.G.A. Satu Mare, cu sediul în Satu Mare,
str. Mircea cel Bătrân nr.8/A., tel: 0261 – 770 177, după data de 21.05.2018.
l Această informare este efectuată de COMUNA VALEA VINULUI, cu
sediul în judeţul Satu Mare, localitatea Valea Vinului, str. Principală nr.63,
tel: 0261-876 870, ce intentionează să solicite de la A.N. APELE ROMÂNE
– Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa Cluj, aviz de gospodărirea apelor
la faza P.U.Z., pentru realizarea lucrărilor de:      - ELABORARE P.U.Z. –
GOSPODĂRIA DE APĂ SÂI,- ELABORARE P.U.Z. – GOSPODĂRIA
DE APĂ MĂRIUȘ,pentru investiția: ALIMENTARE CU APĂ ÎN LO-
CALITATEA SÂI ȘI MĂRIUȘ, COMUNA VALEA VINULUI,
JUDEȚUL SATU MARE.Pe parcelele propuse a fi introduce în intravilanul
localităților prin P.U.Z. urmează să se realizeze câte o gospodărie de apă, fiecare
compusă din cameră de vane, staţie de pompare, rezervor subteran de apă, re-
spectiv conectarea şi interconectarea lor la conducta de aducţiune apă şi re-
ţeaua de apă propuse în localitate, prin P.U.Z și aviz solicitându-se
reglementarea urbanistică a parcelelor propuse pt. gospodăriile de apă din fie-
care localitate în parte, în vederea întroducerii lor în intravilan.Această soli-
citare de aviz este conformă cu prevederile , cu modificările şi completările
ulterioare. Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire
la solicitarea avizului de gospodărirea apelor pot contacta solicitantul de aviz
la adresa susmentionată. Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii
şi recomandări, se pot adresa solicitantului sau la adresa ADMINISTRAŢIA
BAZINALĂ DE APĂ SOMEŞ-TISA Cluj, prin S.G.A. Satu Mare, cu sediul
în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr.8/A., tel: 0261 – 770 177, după data
de 29.05.2018.
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Bunurile imobile scoase la licitatie
de catre societatea noastra pot fi inchiriate pana
la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000
euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, de-
pozite, sopron, etc) cu suprafata totala con-
struita de 1.652 mp si teren aferent in localitatea
Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în lo-
calitatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul
Satu Mare 812.446 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip
clădiri de depozitare si producţie, cu terenul afe-
rent, situată în localitatea Moftinu Mic, strada
Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la
171.632 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB 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 fiecare zi de vineri, 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 demo-
labile – 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 De-
cebal, 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 31.770 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 vecinatate 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 BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de
transport. Lista bunurilor mobile 
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sec-
tiunea Licitatii si vanzari bunuri.

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii  
30,300.00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
9,024.00 lei
Masina stors continuu  11,262.00 lei
Butoaie cu batatoare   13,278.00 lei
Masina de stors intins Rizzi 15,390.00 lei
Masina de prelucrat piei  13,218.00 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504    5000 lei.
Plotter Liyu sc1061e 100 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone  7.735 lei.
Remorca Thule A5      4.420 lei.
Mercedes B14L/9      5.874 lei.
Iveco Daily                 6.873 lei.
Man TGA 18.513 18.416 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

SC COSTELLO STYLE SRL
Stoc de marfa ce consta in costume
barbati/dama
Sacouri, scurte, pantaloni, paltoane.

SC C&V LOREMAR SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de
transport.

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300
peugeot 2.676
autospeciala cisterna 6.000
dacia 1305 300
pompa rk 680
combina frigorifica 277

casa de marcat 172
casa de marcat 144
sistem de supraveghere 243
sistem de supraveghere 231
mobilier 450
sistem gestiune 1.628
sistem gestiune 1.910

SC CLARA PROD COM SRL
Mercedes Sprinter (frig) 
Dacia SM 42 CBA (frig) 
Dacia SM 04 MFL (frig) 
Citroen Jumper (frig) 

SC CLARION PROD SRL
Diverse stocuri de marfa (costume).
Mijloace de transport si masini de cusut.

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de
transport

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

SC GEN PREST 2005 SRL
automat de curatenie Tennant T5 FaST- 1890
lei;
automat de curatenie Tennant T 5
FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T 3
FaST- 5036 lei.

GIMAR POMICOLA
Scarificator cultivator 724 lei 
Instalatie tratat  ierbicidat    1.759 lei 
Freza rotativa 2.323 lei 
Tocator resturi 3.495 lei

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

SC LEVIS SRL
Autoutilitara Volkswagen    3,552 lei
Centrala termica din fonta       560 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
6768 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 1761
lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 
7032 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 PRODIGAL CONSTRUCT SRL
Echipamente tehnologice, masini unelte pentru
turnat asfalt, 
mijloace de transport, mobilier, birotica la
50.540 lei.

SC SATIREX 2013 SRL
bahzik;
maşină de bobinat;
masa de calcat;
pavilion gazeta

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD                   

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 WILOCOM SRL
Diverse bunuri mobile si stocuri.  280 lei
Peugeot 307 1,6 i.    5822 lei

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 lichidato-
rului judiciar din  str. Constantin Brâncoveanu,
nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri, SC ER-
GOLEMN S.A ora 08:00,  S.C. AGROMEC
PĂULEŞTI S.A 09:30, SC NORD STERN
BEVERAGE INDUSTRIES SRL ora 10:00,
SC C&V LOREMAR SRL 10:30, SC
MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC MIDI-
CONS 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 debitoarei SC
PANNATEK SRL in fiecre vineri ora 13:00
lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe
site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea Licitatii
si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de 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 1.397.949 lei, loc. Carei, DN 19 –
Ferma Ianculești, județul Satu Mare. Licitatia va
avea loc la sediul ales al administratorului judi-
ciar, strada C. Brancoveanu 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 Con-
tencios Administrativ și Fiscal, în dosarul
7965/83/2012, scoate la vanzare prin negociere
directa bunurile apatinand debitoarei ce consta
in autoutilitare, autocamion, stoc de marfa, mij-
loace fixe si obiecte de inventar, (usi, mobilier,
rafturi, freze, stante) la cel mai mare pret oferit.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
NORD STERN BEVERAGE INDUSTRIES
SRL, numit prin Sentinţa civilă nr. 7/2017/F
din data de 11.01.2017 pronunţată de către Tri-
bunalul Satu Mare, Secţia a II-a Civilă, de Con-
tencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
3795/83/2013 scoate la vânzare prin licitație
publică, Complex clădiri , amenajări și teren in-
travilan “ , formată din bunurile imobile, cu
destinaţie agrozootehnică - industrial -
comercială situată în loc. Livada , Livada Nouă
, f.nr., jud. Satu Mare ce constă in construcții
15.946 mp, platform betonată 25.000 mp, teren
intravilan 73.211 mp, la prețul de 6.313.673
ron, si teren extravilan arabil situat în livada cu
suprafata totala de 20.700 mp, avand cf:
(parcela 1: Cf: 100424 Livada, top 184/163,
suprafata de 8800 mp si parcela 2: Cf: 100432
Livada, top: 172/1) la pretul de 48.090 ron. Lic-
itatiile se vor ține în fiecare zi de vineri la ora
10.00, în Satu Mare, str. C-tin Brancoveanu,
nr.3/A. Depunerea documentelor necesare
participării la licitatie si dovada depunerii
cauțiunii de 10% din valoarea imobilului, se va
face cel târziu până în ziua dinaintea licitatiei,
ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de lichidator judiciar scoate la vanzare
bunurile debitoarei SC Pelcz Trans SRL, ce con-
sta in Autotractor marca Volvo 3 bucati, Semi-
remorca Krone , 1 bucata,  cazan trotus, centrala
incalzire, instalatie de spalat, sistem electric hala,
hidrofor ph 19, aeroterma, la pretul de 10.925
ron.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
lichidator judiciar a S.C. DOMARIS COM
S.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 Administrativ si
fiscal în dosarul 5665/83/2012, scoate la van-
zare 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, lici-
tatia se va tine in fiecare zi de vineri la sediul
lichidatorului judiciar de pe str. C-tin, Branco-
veanu, nr.3/A, Satu Mare, la ora 12.30.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL,
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC
VIRAG TREND ARUHAZ 2013 SRL, des-
emnat conform încheierii nr 376/F/CC/2016
din data de 22.08.2016, pronunţată de Tribuna-
lul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Conten-
cios Administrativ şi Fiscal, în dosarul
nr.1972/83/2016, scoate la vanzare bunurile fa-
litei ce consta in camere frigorifice, mobilier co-
mercial si stocuri de marfa (ornamente florale)
la pretul de 8.208 Euro.

Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la
sediul ales  al acestuia  din str. Constantin Bran-
coveanu, nr. 3/A,  Satu Mare, sau la nr. de tele-
fon 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. 0749212108

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 lichidator judiciar, anunță scoaterea la licitație a următoarelor bunuri ale deb-
itorilor 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 individ-
ual.  
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. 
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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, 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, 2.407 mp, situat în
loc. Satu Mare, str. Gh. Barițiu, F.N.,
zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare,
proprietatea SC C&G Asset Arhitec-
ture SRL, drum pavat - 89.620,00
euro + TVA
Teren intravilan, 66 mp, situat în loc.
Satu Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier
Prietenia, jud. Satu Mare, proprietatea
SC C&G Asset Arhitecture SRL,
drum pavat - 3.460,00 euro + TVA
Teren intravilan, 59 mp, situat în loc.
Satu Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier
Prietenia, jud. Satu Mare, proprietatea
SC C&G Asset Arhitecture SRL,
drum pavat - 3.105,00 euro + TVA
Teren intravilan, în suprafață de 50
mp, situat în loc. Satu Mare, str. Alexiu
Berinde, jud. Satu Mare, proprietatea
SC C&G Asset Arhitecture SR, cale de
acces - 1.330,00 euro + TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in
comuna Poiana Lacului, sat Samara,
jud. Arges – 14.630 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in
comuna Sapata, jud. Arges – 5.883
euro
Teren intravilan, 4.581 mp, situat în
loc. Carei, str. 1 Decembrie 1918, nr.
32B,  jud. Satu Mare, înscris în CF
109673, având nr. cad. 548/3, 547/4 și
C1-548/3 - 43.700 euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M
(“Hotel Mureș”), situat în loc. Gheo-
rgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de
1.209 mp și suprafața utilă totală de
4.132,99 mp și depozit, având ac. 75
mp + teren intravilan format din două
parcele, având suprafața totală de 3.223
mp – 1.400.000 euro
Fermă zootehnică, situată în sat
Dacia, str. Principală, nr. 99, jud. Satu
Mare, compusă din grajd, filtru sanitar,
sală de necropsie, depozite, silozuri, sală
de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața
construită de 2.463 de mp și suprafața
utilă de 1.905 mp +  teren intravilan în
suprafață de 5.800 mp - 324.654 euro
Spațiu industrial, S+P+1e, compus
din sediu social, atelier mecanic, atelier
de debitat bușteni, depozit material
lemnos, depozit produse finite, vestiar,
grup social, atelier finisaje, hală montaj,
sală de mașini, atelier debitare, copr ad-
ministrativ  în suprafață utilă de
3.268,80 mp + teren intravilan în
suprafață de 9.007 mp, situat în loc.
Tășnad, str. Santăului, nr. 4, jud. Satu
Mare - 137.600 euro
Teren intravilan în suprafață de
5.300 mp, situat  în loc. Mărtinești, str.
Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare, în-
scris în CF 101574 având nr. top 760/9
+ Construcție zootehnică (
extratabulară ), alături de anexă
gospodărească ( tabulară ) și șopron de-
schis ( extratabular ) + Teren intravi-
lan în suprafață de 4.300 mp, situate
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
Clădire comercială având suprafața
utilă de 256 mp și teren aferent în
suprafață de 300 mp, situate în sat Trip,
str. Principală, nr. 144, jud. Satu Mare
- 109.800 euro

Activ imobiliar, Satu Mare, str. Palti-
nis, nr. 12, ap. 2, compus din spatii co-
merciale, de productie si depozitare, in
suprafata utila de 512 mp + teren afe-
rent de 772 mp dintr-un total de 1.150
mp – 146.965 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Dece-
bal F.N., jud. Satu Mare, compusa din
grajd de animale, SU 1.400mp, con-
structie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp –
147.483,50 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale
de producție (fost abator) și clădire de
birouri, în suprafață construită de 619
mp, situată în loc. Negrești Oaș, str. 1
Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare + transfor-
mator -  51.794 euro
Activ imobiliar format din centru de
prelucrare plante medicale, 463,89
mp + teren 8.011 mp ( proprietatea
Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu
Mare - 54.640 euro 
Spatiu de productie croitorie si lo-
cuinta de serviciu, loc. Negresti Oas,
str. Victoriei, nr. 133– 48.320 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
Imobil comercial si socio admini-
strativ, P+M, 150 mp, loc. Cidreag,
str. Principala, nr. 187 – 9.450 euro
Magazin satesc, 112 mp + teren 658
mp, situat in comuna Moftin, loc. San-
miclaus, F.N., jud. Satu Mare – 6.000
euro

Închirieri:

Hale și birouri, cuprinse între 100
mp și 10.000 mp, situate în loc. Satu
Mare, str. Uzinei, nr. 6-8, jud. Satu
Mare ( fosta ITA ARDeLeANA ).

Regimul TVA pentru bunurile im-
obile urmează să se supună regle-
mentărilor legale în vigoare la data
perfectării tranzacției, cumpătorul
urmând să suporte obligațiile care îi
revin din acest punct de vedere.
Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa pro-
prie 13.900 kg, putere motor 338kw,
an fabricatie 1998, motorina, rulaj es-
timate 1.200.000 km – 4.856 euro +
TVA

Remorca, marca Kaessbohrer, masa
proprie 3.400kg – 1.444 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 fab-
ricatie, 1995 – 1.645 euro + TVA
Autoturism Renault Twingo, CJ-04-
USI, caroseria berlină cu hayon, 2 + 1
uși, an fabricație 1998, nr. identificare
VF1C0660518461551, 4 locuri, cilin-
dree 1149 cmc, putere max. 43 kw,
benzină, tracțiune față, culoare albas-
tru, având o stare nesatisfăcătoare (
prezintă urme de zgârieturi ,rugină și
lovituri, tapițerie scaun șofer ruptă,
bord dezmembrat, stop spate stânga
spart, personalizată
autocolant/vopsea. – 1.018 lei +
TVA.

Diverse:
Amestecător cu paleți, an de
fabricație 2008, capacitatea 3 mc –
16.534 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) pro-
prietatea Spencer SRL – 5.009 euro
+ TVA
Bunuri mobile ( utilaje privind fab-
ricarea mobilierului , mobilier, di-
verse ), proprietatea Wimob SA -
64.908 lei + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje
pentru confectii, auto ) proprietatea
Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) pro-
prietatea Vero SRL
Bunuri mobile(aparat terapie, masa
de kinetoterapie, diverse ) propri-
etatea Alex & Carina SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole,
bovine ) proprietatea Luciana Com
SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie
PVC, auto ) proprietatea Panatherm
SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Coral Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto
) proprietatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje con-
structii ) proprietatea Euro Berinde
Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Domik & Sebastian SRL
Bunuri mobile ( agricole ) propri-
etatea Agro Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator )
proprietatea Alessy Hidro Construct
SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje con-
structii, schele, etc ) proprietatea
Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator,
cantar cu platforma, flamfotometru
) proprietatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de trans-
port, camioane, auto, utilaje de con-
structii, obiecte de inventar
) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală
termică, mașină de ambalat, dospi-
tor și cuptor ) proprietatea Conti
Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole,
bovine ) proprietatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje pro-
ductie mobila ) proprietatea George
GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, ac-
cesorii auto, stoc de marfă format
din material de construcții ) propri-
etatea Com Prod Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa
) proprietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curata-
torie, obiecte de inventar ) propri-
etatea Ariana Iacob SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje
croitorie ) proprietatea Radu Bem-
com Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje pro-
ductie ) proprietatea Panif Sebini
SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse,
auto, echipamente ) proprietatea Vin-
dex Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole
) proprietatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de construc-
tii, usa garaj, stoc de marfa format
din panouri sectionale pentru usi de
gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof
SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii,
auto ) proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi
) proprietatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje
constructii ) proprietatea Termo Con-
struct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții)
proprietatea Termo Market Group
SRL-D

INSOLVeNţA SM SPRL
vinde, prin licitaţie publica/negociere directă:

case; apartamente; terenuri; diverse.

Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193, 0745.245.844 
sau www.insolventasm.ro

www.admininsolv.ro

Informatii suplimentare 0361.402.200
ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO
32070390,  înregistrată în registrul forme-

lor 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 coordo-
nator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator judi-
ciar a urmatoarelor falite:  
• SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5
lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,  1.225,81 lei, note-
book, 944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes
(2004),   13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  989,72 lei.
• SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite- stoc de marfă în  valoare de 1.300,75 lei.
• SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy,
en faillite- stoc de marfă, cu o valoare de piaţă de 9.934,72 lei+ TVA
: curele transmisie Contitech, curele transmisie Renault, curele trans-
misie Scania, curele transmisie Volvo.
• SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  fali-
ment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o va-
loare de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj
4 fete, utilaj multiplu, banzic.
• COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en
faillite bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de
117.944 lei.
• SC  DOMENIUL PUBLIC SATU MARE  SRL, societate  în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite, bunuri mobile, dispozitiv de blocare
parcare cu o valoare de piață de 2.430 lei.
• BOLD  FASHION   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite ,stoc de marfă (mașini de cusut ) în  valoare de 5.330,00 lei

În orice zi de la 8:30 la 16:30 vă așteptăm la sediul lichidatorului ju-
diciar 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 fail-
lite 
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXY-
CUT valoarea de piată 170.609 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 25.05.2018, ora 12:00   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 bankruptcy, en
faillite
- îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o va-
loare de piaţă de 3.493,60 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 25.05.2018, ora 11:00   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.

14/ Marţi, 22 mai 2018
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Poate că n-o să fiţi apreciaţi la justa
valoare, dar nu e timpul pierdut veţi
primi şi recompense.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Cineva pe care nu l-aţi mai văzut de
mult vă sună, vă scoate la o cafea, ori
poate la o cină în doi să vedeţi ce se-
ntâmplă cu relaţia voastră.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Cineva pe care nu l-aţi mai văzut de
mult vă sună, vă scoate la o cafea,
ori poate la o cină în doi să vedeţi
ce se-ntâmplă cu relaţia voastră.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
O să-l puteţi cuceri pe omul iubit cu
o vorbă frumoasă, o cină romantică,
o plimbare, găsiţi voi ceva, în mod
sigur. Poate simţiţi că e momentul să
daţi cărţile pe față, să cereţi nişte
explicaţii, să răspundeţi şi voi cu
francheţe ca să puneţi capăt unor
neînţelegeri în dragoste.

LEU (23 iulie – 22 august)
Se pare c-o să faceţi un mic efort
financiar să le luaţi unor prieteni un
cadou, sau să plătiţi voi trataţia la
un restaurant, în club.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Încă vă mai puteţi lupta pentru
fiinţa pe care o iubiţi şi care
traversează o perioadă de indecizie,
cât încă sentimentele sunt, totuşi,
reciproce.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Dacă n-aveţi partener de suflet sunt
şanse mari să-l întâlniţi la o reuniune
mondenă diseară şi să luaţi startul
într-o nouă relaţie. Se pare c-o să
schimbaţi impresii, emoţii plăcute cu
nişte oameni cu care aveţi multe în
comun şi o să vă recâştigaţi echilibrul
sufletesc de care-aveți atâta nevoie.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Puteţi începe o viaţă nouă şi
frumoasă alături de cineva care e
aşa cum aţi visat să fie, şi ar avea de
unde să vă meargă şi bine.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Se poate să câştigaţi nişte bani, un
pariu, c-aţi avut dreptate într-o
anumită privinţă şi o să fie o
satisfacţie morală.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
O relaţie care era pe punctul de a

se destrăma se poate revigora, în
mod miraculos şi să vă simţiţi mai
fericiţi că niciodată. 

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Sunt ceva răscoliri pe dinăuntru, că
i-aţi rămas cuiva dator cu o vorbă,
un gest, poate chiar cu bani şi poate
vă-ntâlniţi să lichidaţi problema.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
O să vă faceţi timp să vă vedeţi
cu fraţi, surori, cumnaţi, veri, să
refaceți atmosfera de sărbătoare
şi să fiţi cu ai voştri.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Cautand extraor-
dinarul cu jenni Sezon 4
ep11
07:30 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata popu-
lara
12:00 – Viata la tara (r)
13:00 – Music News
13:30 – Box Office
14:00 – Glasul Bisericii (r)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Oameni si fapte
(r)
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora adevarului

19:30 – Viata la tara (R)
20:45 – Muzică şi voie
bună 
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – La vârsta
noastră...(r)
02:30 – Muzica de petre-
cere
03:00 – Muzică şi voie
bună (reluare)
05:00 – Viaţa la ţară (relu-
are)
06:00 – Avocat TV  (relu-
are)

Recomandare

21: 30 - Câine de luptă
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  21:30  Câine de luptă 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  20:00 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 per-
fect 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 Știrile
Kanal D 19:45 Exatlon 23:15
WoW Biz   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 Teleshop-
ping 13:00 AP Pretul dragostei
(R) 15:00  P Îngeri păzitori 16:00
AP Singură pe lume 17:00 AP Pa-
siune 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 ororilor   22:50 15
Când se rupe craca  00:35 12
Afacerea Est   02:00 12 Toți oa-
menii regelui    04:05 12  Meda
04:25  18 Hostel - Căminul oro-
rilor 

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 Fot-
bal: Fotbal FIFA
08:30 Fotbal:
Campionatul Eu-

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

Realitatea de la fix 18:30 Banii
vorbesc 20:00 Prime Time News
21:00 Realitatea omânească
23:31 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 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

depozitelor - Canada - Frate,
unde-i  depozitul meu? 08:35
Licitații contra cronometru - Un
pericol triplu 09:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? 09:30
Cum se fabrică ? - Sticlă turnată,
cabine pentru camionete, lână de
alpaca și cuțite utilitare 10:00
Supravieţuire în doi - În vârtejul
iernii - Partea 2 11:00 Maşini pe
alese - Lamborghini Urraco
12:00 Lupte între roboți 13:00
Lupte între roboți 14:00 Lupte
între roboți 15:00 Tehnologie
extremă - Canalul Panama 16:00
Comoara din container - Marea
Britanie 16:30 Războiul de-
pozitelor - 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 Pop-
ular 19:00 Cum se fabrică ? -
Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și cuțite
utilitare 19:30 Cum se fabrică di-
verse lucruri? 20:00 Teste de
bărbăție - Episod 4 21:00
Deschizătorii de drumuri -
Botezul focului 22:00 Mistere
descifrate - A fost găsită Cursa
370? 23:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă - Adevăr sau
ficțiune 00:00 Camioane în Aus-
tralia 01:00 Trenuri în Australia
01:50 Teste de bărbăție - Episod
4 
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“Cine trage apa?”

”Peisaj cu balansoar,
nisip şi răhăţei de câine”....așa
sună explicația dată fotografiei
de ”proprietar” imediat după
ce a postat-o pe mărețul face-
book...A nu se înțelege că
avem ceva cu patrupedele ori
cu proprietarii lor, dar parcă
mai dragi ne sunt ai noștri
copilași ce am vrea să se joace
în locuri mai curate. În care să
nu-și lase urmele cățeii din
zonă.

Am cere poate prea
mult dacă i-am ruga pe pro-
prietari să curețe după
cățeluși? Ori să apelăm la pa-
trupede și să le rugăm pe ele să
tragă...apa. Pisicile ar rezolva
mai ușor problema...ar as-
cunde-o în nisip. Pe căței nu-i
prea duce se pare capul.
P.S. Am văzut comentarii la
postare în care ni se atrăgea
atenția că în Grădina Romei
avem rahat și de... ciori.

uniți pentru Satu Mare!
8 Oamenii de afaceri sătmăreni se unesc în Anul Centenarului
într-o organizaţie care are ca scop dezvoltarea Sătmarului

De închiriat!

Nord Vest Business Center vă stă la dispoziţie cu:
32 birouri cu suprafaţă cuprinsă între 18-25 mp
2 spaţii comerciale la parter 60 mp, 200 mp.

Petofi Sandor
Nr. 4 /A

0743 487 204

Nord Vest 
Business Center

Ultracentral!

Un grup de oameni de afa-
ceri sătmăreni și-au dat
mâna și sunt la un pas de

a înființa o organizație nouă nu-
mită ”Uniți pentru Satu Mare”.
Precum chiar ei înșiși o declară,
organizația are ca scop organiza-
rea unor serii de evenimente în
Anul Centenarului, și nu numai,
care să ducă la dezvoltarea
județului și municipiului Satu
Mare. 

Ieri, în incinta Restauran-
tului Tei, a avut loc o nouă întâlnire
a oamenilor de afaceri fondatori ai
organizației ”Uniți pentru Satu
Mare”, prilej cu care a fost definiti-
vată conducerea asociației.
Președintele organizației este ches-
torul (r) Vasile Ciocan, în timp ce
vicepreședinți sunt avocații Clau-
diu Ținca, prodecanul Baroului
Satu Mare, și Dan Șuta, decanul Ba-
roului Satu Mare. 

Organizația are ca obiec-
tiv unirea oamenilor de afaceri săt-
măreni. Scopul principal este acela
de a organiza o sărbătoare cores-

punzătoare Centenarului Marii
Uniri, în acest an. Deocamdată,
Asociația ”Uniți pentru Satu Mare”
are 11 membri fondatori, dar este
deschisă tuturor sătmărenilor de
bine, care simt românește, care cred
că se poate face ceva pentru dezvol-
tarea acestui județ, a acestui oraș. 

Potrivit celor declarate de
vicepreședintele Dan Șuta, totul a
pornit de la două idei, a sa și a lui
Radu Checicheș, intermediar fiind
avocatul Claudiu Ținca. Așa s-a
născut ideea acestei asociații, ideea
unirii sătmărenilor pentru a sărbă-

tori la modul cel mai corespunzător
Centenarul Marii Uniri. 

Organizatorii spun că
Asociația ”Uniți pentru Satu Mare”
este apolitică, singura politică a
organizației fiind dezvoltarea
județului și orașului Satu Mare. 

Dintre membrii fondatori
prezenți la întrunirea de ieri, în
afară de cei patru mai sus enumerați
au mai participat  Vasile Lucuț,
Petre Mureșan, Vasile Bud, Paul
Caziuc, Beniamin Urs, Beniamin
Chira, Mircea Dobra, Cosmin Bota
și alții.

florin dura

INIȚIATIVĂ. Patronii sătmăreni se unesc pentru dezvoltarea județului

Birou executor judecătoresc
angajează secretară. 

CV-urile se depun la sediul biroului pe str.
Horea nr. 8 ap. 4. Telefon 0744-507019,
0261-712547.
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