
Luni, 16 iulie 2018, Anul XXIX, nr. 8406 editat la Satu Mare, 16 pagini, 2 lei

StrEEtMuSiC FEStivaL Sau...

Sătmarul se poate distra
și fără kitsch și mici!

Proiectul “Solidaritatea”, elabo-
rat de sătmăreanca Ioana Bran

cotidianul sătmărenilor

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

Moarte suspectă la Satu Mare
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EvEniMEnt
Aliza, sport, olimpism, 

fair play, prietenie, tradiție

Francezii, care sunt
pentru a doua oară campioni
mondiali după titlul cucerit
acasă în 1998, au deschis sco-
rul grație unui autogol al lui
Mandzukic, în minutul 18.
După 10 minute, croații au
egalat prin șutul superb al lui
Perisic.

Croația a mai cedat o
dată în minutul 38, când Peri-
sic a făcut un henț în careu, iar
arbitrul a arătat punctul cu var
după ce a consultat arbitrajul
video. Griezmann a transfor-
mat lovitura de pedeapsă fără
nicio problemă.

Pogba și-a trecut și el

numele pe lista marcatorilor în
minutul 59, iar șase minute
mai târziu Mbappe a dus sco-
rul la 4-1. Mandzukic a înscris
în poarta lui Lloris în minutul
69, după o gafă uluitoare a
portarului francez, care a vrut
să degajeze și a trimis mingea
direct în piciorul croatului.

Les bleus câștigă al doilea Mondial
din istorie, 4-2 cu Croația
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Dotări de peste
o jumătate de
milion euro la

Spitalul Județean
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Luni, 16 iulie 2018
ziua 197  a anului

Soarele răsare la 5 și 19 minute,
apune la 21 și 16 minute.

1920 - „Acordul de la Spa"
privind reparațiile datorate
de Germania puterilor
învingătoare din Primul
Război Mondial. 

Nu te îngrijora cu privire la ce
nu înţelegi din Biblie... Fii în-
grijorat pentru ce înţelegi şi nu 
trăieşti. 

(Corrie Ten Boom)

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. Sfinţit Mc.
Atinoghen cu cei 10 ucenici ai
săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
Greco- catolic  - Sf. m
Atinoghen și cei 10 discipoli;
Sfânta Fecioară Maria, Regina
Carmelului.
Romano - catolic  - Sf. Fc.
Maria de pe Muntele Carmel.
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Cred că nu l-am cunos-
cut destul de bine pe George
Terziu, pe omul de lângă mine,
de lângă noi – cei care mai
scriem și nu încăpem de gându-
rile noastre. Știu un lucru de care
m-am convins: Acest om își
iubește, ca nimeni altul, neamul,
locurile copilăriei, ale
adolescenței și maturității, orașul
care l-a format și cel în care
trăiește acum! Credeam, la înce-
put, că nu scrie și-i place mai
mult preocuparea de editor,
având revista ”Cervantes”, care,
de acum, apare și sub egida scrii-
torilor din România, care nu-i
un lucru de ici, de colo, ci pentru
el și pentru Satu Mare înseamnă
enorm! Mai are George Terziu o
editură cu un nume atât de atră-

gător, ca o parabolă de cuvânt,
(Inspirescu), care, să
recunoaștem atrage atâta lume
din țară și nu numai! Într-o zi,
mi-a căzut în mână o carte de 94
de pagini semnată de George și,
sincer, nu i-am dat importanță.
Așa-s eu, mă apuc de citit și, dacă
mă atrage, o citesc cu nesaț și-mi
fac o părere, chiar scriu despre
carte. Titlul acestor 8 proze
scurte așezate într-o ordine aiu-
rea dă la lumină ceva foarte atră-
gător pentru zilele ce le trăim:
”proză etnobotanică”, într-o va-
riantă proprie autorului. E ade-
vărat, ca editor, a urmărit și
urmărește titlul dat cărților.
Poate, de aceea, acest titlu a fost
gândit cu țintă fixă: Punct ochit,
punct lovit! De ce? Pentru că
George Terziu este atât de ironic
și sarcastic încât ajunge să se au-
toironizeze cunoscându-se atât
de bine! Oricum, în aceste proze
scurte, autorul realizează o fru-
moasă critică  a absurdului ce-l
trăim în viața de zi cu zi prin
reușite parabole ce demons-
trează, cu ocolișuri, tot ceea ce
trăim noi pe acest pământ, pe
care George îl iubește atât de
mult! Prin dedesubturi găsim
”cheia” stării în care ne zbatem,
de la mic la mare și o serie de
probleme pe care le auzim, le
vedem, le trăim și nu le găsim re-

zolvarea. Întâlnim o serie de per-
sonaje, în care mulți se regăsesc
și pe mulți dintre ei cititorul nu
trebuie să facă eforturi să-i ghi-
cească! Ca în adevărate fabule,
George realizează în povestioare
niște morale, unele destul de vul-
gare. Asta le place celor care se
înscriu cu ”brio” în rândul citito-
rilor adevărați. De fapt, autorul
se adresează acestora. Întâlnim
modele adevărate, întâlnite la tot
pasul ca unul, căutător de ne-
veste, cu multe căsătorii la viața
sa. Cunoaștem și noi astfel de ca-
zuri – important, să le iubească!
Știm că Dumnezeu este iubire și
că iubirea e veșnică! Întâlnim și
tipul de ateu, pedepsit de soartă
prin a deveni credincios. Întâl-
nim și cuplu tragi-comic, profe-
sorul filosof cu elevul  său, sau
cu tatăl elevului, ”troglodiți”.
Sigur, am să amintesc câteva tit-
luri care vă va impune lectura
prozelor scurte: ”Aurul de la
Satu Mare”, ”Amanta”, ”Cana-
peaua”, ”Afaceri comuniste”,
”Miresele lui dimi”, ”Asociații”.
De fapt, eu am vrut să-i creionez
un portret privindu-l pe George
Terziu și încerc să-l fac scurt: are
o prodigioasă carieră scriitori-
cească, cu un obiectiv principal
– demascarea relelor care se în-
treprind în dauna poporului
român. El se documentează, stu-

diază, analizează cu obiectivi-
tate, discernământ, toate mani-
festările din societate. Spun,
după cum îl cunosc, că George
Terziu este curajos, obiectiv, des-
tul de realist, bun povățuitor,
parcă trimis de Dumnezeu să ne
îmbărbăteze, să ne lumineze, să-
i demaşte pe cei răi, pe cei ce nu
ne vor binele! Prin ceea ce face
George Terziu dovedește adevă-
rul, luminat și drept, care ne în-
nobilează sufletele, nouă, celor
care colaborăm cu el. Pe unii îi
supără, pe alții îi laudă, dar ră-
mâne omul drept, modest, trăi-
tor de viață atât de obișnuită a
omului truditor și cinstit. Nu
știu cât îl interesează, dar știu că
întinde o mână de ajutor celor
care vor să se afirme în arta scri-
sului, găsind (poteci) pentru fie-
care.

George va rămâne în
penteonul oamenilor de cultură
și sunt onorat că mi s-a dat pri-
lejul să-l cunosc și să colaborez
cu el! Am învățat multe de la el
și-i mulțumesc! Știe să aștearnă
pe hârtie gândurile, sentimen-
tele, aprecierile despre sufletele
cu care are tangență, având cu el
simțirea de înălțare sufletească.
Toți cei vizați, să avem pentru
George Terziu adânci senti-
mente de considerație, stimă și
respect!

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.

ȘTEFAN SZILAGyI 
LA SĂPTĂMÂNA
SPORTIVĂ

Preșe d inte le  A J F  Satu
Mare,  Ștefan Szilag yi ,  va
f i  pre zent  în  acea stă
seară ,  de la  ora 20,45,  în
stud iou l  N O R D  V E S T
T V.  Acesta  va  vorbi  în
cadr u l  em is iun i i
Săptămâna sp or tivă  de-
spre  Adunarea  G enera lă
a  A J F,  care  va  avea  lo c
sâmbătă ,  ș i  despre
noutăți le  d in  fotba lu l
județean.  

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

George Terziu – Repere de bucurie!

ANGAJĂM -
VÂNZĂTOARE PRO-
DUSE COFETĂRIE ŞI

-VÂNZĂTOARE
ÎNGHEŢATĂ
STRADALĂ

Informaţii la telefon
0261/716020 sau pe Str.

Aurel Vlaicu, Nr.69.
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Prin ce transformări a trecut Plasa Carei
după Tratatul de la Trianon

Evenimentele istorice care
au marcat această zonă
trebuie studiate şi trebuie

analizate repercusiunile
schimbărilor de putere în struc-
tura etno-confesională a
localităţilor din Plasa Carei.

Începând de la Trianon
(1920), Plasa Carei a trecut prin
numeroase schimbări teritorial-
administrative, care în mare
măsură au afectat populaţia.
Dacă în anul 1848, în comitatul
Satu Mare s-a introdus sistemul
autonom al judeţelor, prin legea
XVI datorită constituirii Statului
DualistAustro-Ungar, în anul
1886 are loc organizarea
definitivă a administraţiei.
Localităţile rurale au fost
împărţite în comune mari, care
au inclus unul sau mai multe sate
mici şi comune alcătuite dintr-un
singur sat.Atât comunele mari,
cât şi comunele mici au avut
organizaţii comunale, prin care se
înţeleg consilii proprii sau
judecătorii proprii.

În ceea ce priveşte Plasa
Carei, prima sa organizare ca
plasă datează din 1 octombrie
1877, prin Regulamentul de Or-
ganizare al Judeţului Satu Mare,
întocmit şi votat de Adunarea
Generală a Congregaţiei
Judeţului Satu Mare. După
Primul Război Mondial, prin
tratatul de la Trianon, din vechiul
teritoriu al plasei s-au tăiat co-
munele Merk, Vallaj şi Peneszlek.
Între 1920-1926, judeţul Satu
Mare a cuprins 220 de comune
care au fost grupate în 8 plase:
Baia-Mare, Baia-Sprie, Careii-
Mari şi un oraş cu municipiu,
Satu Mare.

În urma legii pentru
unificare administrativă din anul

1926, Plasa Carei trece la judeţul
Sălaj. În ceea ce priveşte
Administraţia în România de
după Trianon, până în anul 1950,
localităţile sunt împărţite în co-
mune rurale şi comune urbane,
astfel încât comunele rurale au
fost alcătuite din mai multe sate,
sau dintr-un singur sat, dacă
acesta a fost capabil să suporte
cheltuielile administrative. Cele
două războaie mondiale au afec-
tat grav populaţia rurală din Plasa
Carei, în anul 1920, ea a crescut
faţă de anul 1910 cu doar 703
persoane.În cazul oraşului Carei,
populaţia a scăzut cu 81 de per-
soane. Aceasta se datorează
mortalităţii ridicate în rândul
soldaţilor, pierderile fiind mai
mari decât în timpul celui de al
Doilea Război Mondial, iar drept
consecinţă şi natalitatea a fost
mult mai scăzută.

Între anii 1924-1925 s-
au format pe teritoriul plasei
colonii cu populaţie venită din
Munţii Apuseni sau din alte
localităţi ale judeţului Satu Mare.
Dacă în această perioadă
migrările din Transilvania în
România au fost mai frecvente,
decât migraţiile din România în
Transilvania, începând din anul
1945, acest raport s-a schimbat,
accentuând migraţiile din Româ-
nia în Transilvania, în special în
rândul populaţiei române.

Un impact deosebit de
important asupra evoluţiei de-
mografice din Plasa Carei l-a avut
factorul economico-social. Într-
o zonă în care majoritatea
populaţiei a lucrat în domeniul
agriculturii s-a declanşat criza
agrară şi totodată posibilitatea de
emigrare în America, din această
cauză mulţi au părăsit aceste
localităţi,  reîntorcându-se doar o
mică parte din cei plecaţi.

Conform datelor

prezentate de Ioan Bolovan, între
anii 1899-1914, un număr de
382.045 de persoane au părăsit
Transilvania mutându-se în
România sau America. Dintre ei
s-au reîntors 71.512 persoane,
după o şedere de câteva luni sau
ani. Aflată în deplină manifestare
a procesului de industrializare, şi
în zona Carei, sunt înfiinţate
diferite întreprinderi,
funcţionarea cărora a influenţat
numărul populaţiei.

Înainte de Primul
Război Mondial urbanizarea a
fost mai accentuată în partea
nordică a Transilvaniei, centrele
industriale fiind în Bihor, Cluj,
Satu Mare şi Baia Mare.Între anii
1931-1941 a avut loc o schim-
bare, urbanizarea fiind mai
accentuată în partea sudică a
Ardealului, în centre industriale
ca Braşov, Sibiu, Timişoara, Arad
şi Reşiţa.
Sursa - “Studii şi comunicări,
seria istorie-etnografie-artă“,

2000-2004, Editura Muzeului
Sătmărean. Capitolul “Evoluţia
populaţiei din Plasa Carei, între

anii 1880-1941, din punct de
vedere al recensămintelor”, autor,
Andrea Bertici.

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 DER-

MATO-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 18/1va 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. Lucian
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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Profesioniștii din contabilitate, sărbătoriți de CECCAR la Satu Mare

Mii de pachete 
de țigări de
contrabandă, găsite
la Halmeu

Polițiștii de frontieră
din cadrul Punctului de Trecere
a Frontierei Halmeu au
descoperit și confiscat peste
3.000 pachete cu țigări, ascunse
în spații special amenajate în
bara, bancheta și bordul unui
autoturism, marfă ce urma să fie
comercializată pe piaţa neagră de
desfacere.

În data de 12 iulie a.c.,
în jurul orei 22.30, s-a prezentat
în Punctul de Trecere a
Frontierei Halmeu, județul Satu
Mare, pe sensul de intrare în țară,
Viktor J., în vârstă de 38 de ani,
cetățean maghiar, conducând un
autoturism marca Skoda,
înmatriculat în Ungaria.

Acționând în baza unei
analize de risc, polițiștii de
frontieră împreună cu lucrătorii
vamali au efectuat un control
amănunțit asupra
autoturismului, persoanei și
bagajelor.

Astfel, au fost
descoperite ascunse şi
nedeclarate, în vederea
sustragerii de la controlul vamal,
în mai multe spații special
amenajate în bara din spate,
bancheta și bordul mașinii,
3.140 pachete cu țigări de
proveniență ucraineană.

Țigările, în valoare de
peste 14.100 lei, au fost reținute
în vederea confiscării de către
autoritatea vamală, iar
autoturismul a fost
indisponibilizat deoarece avea
confecționate spații special
amenajate pentru transportul
țigărilor.

De asemenea,
cetățeanul maghiar a fost
sancționat contravențional, de
către autoritățile vamale, cu
amendă în valoare de 10.000 lei.

Bolid furat 
din Germania, 
depistat la Petea

Polițiștii de frontieră
din cadrul PTF Petea au depistat
un autoturism marca BMW X3
ce figurează ca fiind căutat de
autoritățile din Germania.

Vineri, 13 iulie a.c., în
jurul orei 2.00, la Punctul de
Trecere a Frontierei Petea s-a
prezentat pentru efectuarea
controlului de frontieră un
cetățean german V.K., în vârstă
de 58 de ani. Acesta conducea
un autoturism marca BMW
X3.

Cu ocazia controlului,
polițiștii de frontieră au
constatat că mașina figurează ca
fiind căutată de autoritățile din
Germania - bun pentru
folosirea ca probe în cadrul
procedurilor penale, alertă
introdusă în luna mai 2018.

Autoturismul, în
valoare de aproximativ 92.000
lei, a fost indisponibilizat la
sediul SPF Petea până la
finalizarea cercetărilor, iar în
cauză a fost întocmită lucrare
penală pentru săvârșirea
infracțiunii de tăinuire.

Ziua Națională a
Contabilului Român, eveniment cu
tradiție, ajuns la cea de-a XIV-a ediție
în anul 2018, susține și promovează
profesia contabilă din România,
fiind o sărbătoare a vieții contabile
din țara noastră.

Membrii Filialei
CECCAR Satu Mare au marcat
evenimentul printr-o reuniune
festivă care a avut loc vineri la sediul
Administrației Județene a Finanțelor
Publice, P-ța Romană nr.3-5, în sala
de conferințe. Alături de membrii
Filialei CECCAR Satu Mare, la
reuniunea festivă au participat
beneficiarii serviciilor
profesioniștilor contabili, invitaţi de
seamă din instituţiile publice locale

și reprezentanți ai mediului de
business. 

Cuvântul de deschidere i-
a aparținut președintelui CECCAR
Satu Mare, Maria Andor, care le-a
transmis un gând bun tuturor celor
ce practică această meserie. În
continuare, a fost prezentat, într-un
clip video, mesajul Președintelui
CECCAR și al membrilor
Consiliului Superior.

Toți cei care au luat
cuvântul în cadrul acestui eveniment
au apreciat munca depusă de
profesioniștii contabili sătmăreni fără
aportul cărora economia județului și
a țării nu ar putea funcționa. 

Tema celei de-a XIV-a
ediții a evenimentului – 97 de ani de

istorie a profesiei contabile în
România la 100 de ani de la Marea
Unire – aduce în atenție dubla
însemnătate istorică sub auspiciile
căreia are loc momentul festiv. Pe
baza moștenirii predecesorilor,
CECCAR, unicul organism
profesional care gestionează profesia
contabilă în România, acordă prin
intermediul acestei sărbători o
importantă atenție prezentului și,
mai ales, viitorului economiei și
societății românești, la ceas aniversar.
CECCAR urmărește dezvoltarea
profesională a membrilor săi, astfel
încât aceștia să servească interesul
public și să pună bazele unei
economii solide, orientate spre
progres.

Ziua Națională a
Contabilului Român a reprezentat
și un bun prilej de a evidenția în
mod public activitatea depusă de
membrii organismului profesional
în anul anterior, prin organizarea,
de către filiala Corpului, a Topului
local al membrilor CECCAR din
județul Satu Mare. Sunt
recunoscute astfel performanțele
societăților de expertiză contabilă
și de contabilitate, precum și
rezultatele experților contabili și
contabililor autorizați la nivel
individual, în semn de apreciere a
aportului profesioniștilor
contabili la bunăstarea economică
națională și în susținerea
interesului public. 

Dotări de peste o jumătate de
milion euro la Spitalul Județean
8Patru proiecte depuse de județul Satu Mare au obținut finanțare și urmează a fi
implementate

Județul Satu Mare a obținut
finanțare pentru 4 proiecte
depuse prin Programul de

Cooperare Transfrontalieră ENPI
HUSKROUA (Ungaria-Slovacia-
România-Ucraina). Finanțarea a
fost aprobată în cadrul ședinței
Comitetului de Monitorizare care
a avut loc în Baia Mare în perioada
12-13 iulie 2018. 

Dotarea a patru secții
din spital

Un prim proiect care a obținut
finanțare este în domeniul sănătății.
Promotorul proiectului „Intensive
care for future” este Spitalul
Județean de Urgență Satu Mare,
având partener Spitalul Regional
pentru Copii din Mukachevo,
regiunea Transcarpatia, Ucraina.

În cadrul proiectului se
prevede dotarea Secției
Neonatologie din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Satu Mare
(SJUSM) cu incubatoare, aparate
pentru ventilație mecanică, mese
radiante, inclusiv cu modul
reanimare, ecograf şi altele; a Secției
Anestezie şi Terapie Intensivă cu
aparate pentru ventilație mecanică
de înaltă performanță inclusiv cu
modul pediatrie, monitoare dotate
cu transductor şi injectomate şi
altele; respectiv EKG portabil,
defibrilator, ecograf portabil şi
monitor în locația Tășnad a
SJUSM. 

Bugetul total aferent
proiectului este de 1.100.000 de
euro. Spitalul sătmărean are definit
un buget de 550.000 de euro, din
care 522.500 de euro reprezintă
finanțare nerambursabilă şi 27.500
de euro - contribuție proprie.

Modernizarea
infrastructurii de
transport la graniță

Cel de-al doilea proiect
finanțat „MOBI – Modern Border

Infrastructure – Successful
Carpathian Region”, va fi
implementat în cadrul unui
parteneriat format din
Autoguvernarea Județului Szabolcs-
Szatmár-Bereg, în calitate de lider de
proiect, UAT Judeţul Satu Mare,
Consiliul Județean Maramureș,
Administrația Regiunii Kosice din
Slovacia, Direcția de Drumuri a
Regiunii Transcarpatia și Asociatia
IARDI din Ucraina, în calitate de
parteneri de proiect.

Prin acest proiect se are în
vedere o dezvoltare eficientă a
transportului și infrastructurii de
graniță precum și îmbunătățirea
serviciilor pentru populație și
companii de transport în regiunile
de graniță din Ungaria, Slovacia,
România și Ucraina. Valoarea totală
a proiectului este de 1.110.800 de
euro. Județul Satu Mare va beneficia
de 82.870 de euro, contribuția
proprie fiind de 4.143 de euro,
reprezentând 5% din valoarea
cheltuielilor eligibile din bugetul
proiectului.

Al treilea proiect care a
obținut finanțare va fi implementat
în cadrul unui parteneriat format
din Comuna Tarna Mare, în calitate

de lider de proiect, Unitatea
Administrativ-Teritorială Județul
Satu Mare și Comuna Hija -
Ucraina, în calitate de parteneri de
proiect.

Principalul obiectiv al
proiectului “Development and
modernization of the access
infrastructure to the Romanian-
Ukrainian border crossing point
from Tarna Mare - Hyzha” îl
reprezintă modernizarea
infrastructurii de acces către punctul
de trecere a frontierei româno-
ucrainene de la Tarna Mare-Hija
prin reabilitarea a 1,696 km de
drum în comuna Tarna Mare și
1,163 km de drum în comuna Hija. 

Valoarea totală a
proiectului este de 1.071.738 de
euro. Bugetul ce revine comunei
Tarna Mare este de 896.622 de
euro, contribuția proprie fiind de
44.831 de euro. Valoarea
proiectului ce revine UAT Județul
Satu Mare, în calitate de partener al
proiectului, este  de 23.967 de euro,
contribuția proprie fiind de 1.198
de euro, adică 5% din valoarea
cheltuielilor eligibile din bugetul
proiectului, aferent Județului Satu
Mare. 

Fonduri pentru
Muzeul Județean

Și Muzeul Județean Satu Mare
va beneficia de finanțare prin
intermediul programului ENPI
HUSKROUA. Proiectul “Culture-
conect. Mobilitate culturală în zona
de graniță” vizează cercetarea și
promovarea comună a
patrimoniului și conservarea
peisajului rural din județul Satu
Mare, județul Presov (Slovacia) și
regiunea Transcarpatia (Ucraina). 

În cadrul proiectului se
vor desfășura în principal activități
de cercetare de teren și arhivă,
refacerea depozitului special pentru
fotografie și clișee, realizarea de
publicații culturale, expoziții,
workshopuri, conferințe, prin care
se vor promova obiective istorice și
culturale. 

Valoarea totală a
proiectului este de 565.080 de euro.
Satu Mare va beneficia de 250.000
de euro, iar contribuția proprie a
Muzeului Județean este în valoare de
12.500 de euro, reprezentând 5%
din valoarea cheltuielilor eligibile
din bugetul proiectului, aferent
județului Satu Mare.

PROIECTE. Dotarea a patru secții din cadrul Spitalului Județean, unul dintre cele mai
importante proiecte care a obținut finanțare

CRISTIAN STAN
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Moarte suspectă la Satu Mare
8Un bărbat de 40 de ani a murit pe stradă în timpul nopții după o supradoză de
droguri

Polițiștii sătmăreni au de-
marat o anchetă pentru o
moarte suspectă după ce

un bărbat a fost găsit mort pe
stradă în cursul  nopții de joi
spre vineri. Ipoteza cel mai des
vehiculată în acest caz face refe-
rire la luarea unei supradoze de
droguri, cel mai probabil etno-
botanice. 

Găsit de trecători 
pe stradă

Surse judiciare au decla-
rat pentru Gazeta de Nord-Vest
că trupul neînsuflețit a fost găsit
de niște trecători pe strada
Horea, în jurul orei 3.00, vineri
dimineață. Aceștia au sunat la
112 alertând astfel autoritățile
despre acest caz.

În scurt timp, la fața lo-
cului au sosit polițiștii care au
demarat cercetările pentru
moarte suspectă. În prima fază a
fost identificat cadavrul, fiind
vorba despre un bărbat în vârstă
de 40 ani care, cel puțin după da-
tele din buletin, locuiește în altă
parte a orașului, nu pe strada
Horea, unde a fost găsit mort.
La o analiză corporală, s-a con-
statat că pe trupul neînsuflețit al
bărbatului nu sunt urme de
violență.

Cadavrul a fost trans-
portat la Morga Spitalului
Județean pentru efectuarea unei
autopsii care va stabili, cu exac-
titate, cauza morții. În funcție de

rezultatele autopsiei, polițiștii și
criminaliștii sătmăreni vor de-
cide dacă vor continua sau nu
cercetările în acest caz.

ipoteză șocantă
Gazeta de Nord-Vest a

intrat în posesia unor imagini și
a unor informații care pot con-
firma faptul că bărbatul găsit
mort pe strada Horea a decedat
în urma unei supradoze de
substanțe halucinogene, pe care,
cel mai probabil, le-a cumpărat
din zonă. Se poate presupune,

astfel, că bărbatul, în vârstă de 40
de ani, a ajuns în zona străzii
Horea în jurul orei 1.00. Spunem
că a ajuns deoarece el locuia, cu
forme legale, în cartierul
Solidarității. Odată ajuns pe
strada Horea, bărbatul ar fi cum-
părat substanțele halucinogene
de la cineva din zonă, pe care, în
foarte scurt timp, le-a și consu-
mat.

Cert este că, în jurul
orei 2.00, bărbatului i s-ar fi
făcut rău și s-a așezat pe o
băncuță stradală, unde după

puțin timp a făcut un stop car-
dio-respirator, s-a răsturnat pe o
parte și a murit într-o poziție ne-
firească. Polițiștii au demarat o
anchetă în acest caz. Trupul
neînsuflețit a fost depus la
Morga Spitalului Județean pen-
tru autopsie. În funcție de rezul-
tatele acesteia se va decide
continuarea anchetei. Și la cum
stau lucrurile, ancheta trebuie să
continue, pentru că nu este pen-
tru prima dată când au fost vă-
zute persoane drogate în zona
străzii Horea.

Florin DurA

TVA 9% pentru ser-
viciile de alimentare
cu apă 
și de canalizare

Decretul de promulgare
a Legii pentru modificarea şi com-
pletarea art. 291, alin. (2) din Legea
227/2015 privind Codul fiscal a
fost semnat, vineri, de președintele
Klaus Iohannis. Pe 20 iunie, Ca-
mera Deputaţilor a decis ca servi-
ciile de alimentare cu apă şi de
canalizare să beneficieze de cota re-
dusă de TVA de 9%, adoptând în
unanimitate un proiect de lege pe
această temă. Acest proiect de lege
are ca obiect de reglementare extin-
derea sferei operaţiunilor pentru
care se aplică o cotă redusă a taxei pe
valoarea adăugată. Astfel, cota re-
dusă de 9% urmează să se aplice şi
serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare şi pentru livrarea apei
pentru irigaţii în agricultură. Pe de
altă parte, Klaus Iohannis a semnat
vineri decretul pentru promulgarea
Legii privind aprobarea OUG
27/2018 pentru completarea art. II
din Legea 70/2018 privind modi-
ficarea Legii 145/2014 pentru sta-
bilirea unor măsuri de reglementare
a pieţei produselor din sectorul agri-
col. De asemenea, preşedintele a
promulgat Legea privind aprobarea
OUG 64/2016 pentru modifica-
rea Legii energiei electrice şi a gaze-
lor naturale 123/2012. Şeful
statului a mai promulgat Legea
pentru aprobarea OUG 97/2017
privind prorogarea termenului pre-
văzut la art. 6 din ordonanţa
40/2006 pentru aprobarea şi finan-
ţarea programelor multianuale
prioritare de mediu şi gospodărire a
apelor, dar şi Legea privind aproba-
rea OUG 106/2017 pentru proro-
garea unor termene privind
stabilirea unor măsuri pentru asigu-
rarea facilităţilor la transport pentru
anumite categorii de persoane. To-
todată, Iohannis a semnat decretul
pentru promulgarea Legii privind
modificarea Legii 217/2003 pentru
prevenirea şi combaterea violenţei
în familie, mai informează Admi-
nistraţia Prezidenţială.

Vitezomani lăsați
fără permis

Polițiștii rutieri din ca-
drul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare desfășoară per-
manent activități de prevenire și
combatere a accidentelor de
circulație, fiind prezenți pe raza
județului Satu Mare, atât în
localități, cât și în afara acestora.
Astfel, în urma activităților
desfășurate  pe  12 iulie a.c., polițiștii
au aplicat peste 120 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de apro-
ximativ 32 000 de lei.  În cazul a 16
conducători auto, polițiștii au dispus
măsura complementară de suspen-
dare a dreptului de a conduce auto-
vehicule pe drumurile publice.
Dintre aceștia, 7 conducători auto
au depășit viteza maximă legală ad-
misă, circulând cu viteze cuprinse
între 103 km/h-125 km/h, pe sec-
toare de drum cu limita maximă ad-
misă de 50 și 70 km/h. Polițiștii
rutieri au identificat, în trafic, și șapte
conducători auto, care nu au acordat
prioritate de trecere pietonilor
angajați în traversarea drumului pu-
blic, pe treceri de pietoni semnalizate
și marcate corespunzător.  

DECEDAT. După poziția în care a fost găsit, cel mai probabil bărbatul a decedat în urma unui
infarct

Trafic restricționat în Vama Halmeu din cauza unor lucrări
Reprezentanții S.C.

Construcții Feroviare Mureș
S.A. au informat Inspectoratul
Teritorial al Poliției de
Frontieră Sighetu Marmației
despre faptul că în perioada 16
iulie – 21 iulie 2018 vor
efectua lucrări de amenajare a
trecerii de cale ferată pe ruta
Episcopia Bihor – Halmeu și a
drumului DN1C Halmeu
(România) – Diakovo
(Ucraina).

Drept urmare,
Inspectoratul Teritorial al
Poliției de Frontieră Sighetu
Marmației vă aduce la
cunoștință că începând cu data
de 16.07.2018, pe teritoriul
României, pe tronsonul de
drum ce face legătura între
P.T.F. Halmeu şi P.T.F.
Diakovo, după zona de control
și până la linia de frontieră cu
Ucraina, circulația
autovehiculelor va fi
restricționată alternativ, atât
pe sensul de ieșire din țară, cât
și pe sensul de intrare în țară,
după următorul program:

16.07.2018 între orele
08.00 – 14.00

Circulația rutieră va fi
restricționată pe o bandă
Circulația trenurilor va fi
suspendată

17.07.2018 între orele
08.00 – 16.00
Circulația rutieră va fi
restricționată pe o bandă
Circulația trenurilor va fi
suspendată

18.07.2018 între orele
08.00 – 14.00
Circulația rutieră va fi
restricționată pe o bandă (se
schimbă banda restricționată)
Circulația trenurilor va fi
suspendată

19.07.2018 între orele
08.00 – 16.00
Circulația rutieră va fi
restricționată pe o bandă (se
schimbă banda restricționată)
Circulația trenurilor va fi
suspendată

20.07.2018 între
orele 23.00 – 24.00
Circulația rutieră va fi
suspendată
Circulația trenurilor va fi
suspendată

21.07.2018
Circulația rutieră va fi
suspendată între orele 00.00-
02.00

Circulația rutieră va fi
restricționată pe o bandă între
orele 02.00-11.00
Circulația trenurilor va fi
suspendată între orele 00.00-
11.00

Menționăm faptul că,
din punct de vedere al
atribuţiilor Poliţiei de
Frontieră, efectuarea
controlului de frontieră se va
desfășura în condiții normale,
iar după finalizarea lucrărilor
vom lua măsuri de fluidizare a
traficului și vom informa
participanții la traficul
transfrontalier.
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STREETMUSIC FESTIVAL SAU...

Sătmarul se poate distra și fără
kitsch și mici!

Da, ăsta e adevărul după
trei zile de muzică bună
și mâncare altfel oferite

la StreetMusic Festival. Eveni-
mentul a crescut în câțiva ani ca
Pipăruș Petru din poveste. De
unde la primele ediții la scene au
venit doar ”cunoscătorii” și
”curioșii”, iar artiștii au fost și ei
parcă mai timizi în exprimare,
anul acesta festivalul parcă a ex-
plodat.

Mii de sătmăreni au ales
să colinde străzile din centrul
orașului și să caute artistul prefe-
rat.

Multă culoare, voie
bună, sunet de calitate, mâncare
atractivă și cu gusturi noi...într-un
cuvânt, civilizat. Cam așa am de-
scrie ceea ce s-a întâmplat vineri,
sâmbătă și duminică în oraș.

Semn că nu e nevoie de
artiști de renume plătiți cu onora-
rii babane ca să aduni lumea la
scene. Și nici de kitsch și mici ca
să simți că trăiești.

Fiecare scenă a avut po-
vestea ei . Cea plutitoare ne-a
amintit că Someșul poate fi și alt-
ceva...Nu doar apa aia peste care
trecem înjurând când stăm la
coadă la Burdea. Am redescoperit
statuia lui Vasile Lucaciu, iar
Groapa lui Gyuszi a fost mai
neîncăpătoare ca niciodată...Ca și
pietonala ce duce spre Palat! 

La fel și cei 27 de artiști
care ne-au lăsat parcă o parte din
sufletul lor aici în Sătmar. Artiști
simpli, cu talent, cu har, oameni

dosebiți care au prins atât la pici
cât și la bunici... Și care în speranța
că vor pune mâna pe premiul cel
mare de 4000 de euro nu s-au sfiit
să ceară după fiecare reprezentație
un mic ajutor..De 10, 20 lei...De
30 deja luai un CD cu muzica lor!

Interesante și poveștile
lor...E drept că am fi vrut să-i prin-
dem pe toți în acțiune ...să-i
vedem performând...

Pete the Temp and Jam ,
englezul care a  schimbat 3
avioane și a făcut 14 ore de la
București la Satu Mare ca să
ajungă la noi, Bubble Man, un
francez simpatic , Adi Stănescu,
omul de la Vocea României, trupe
sătmărene, Kelet Brass Band din
Ungaria, Masawa Duo, Omul cu
Pianul pe roți...am zice un mare
MULȚUMESC tuturor!

Parcă nici nu mai
contează cine a luat premiul cel
mare...E clar, Satu Mare a câștigat
un eveniment de care poate fi
mândru...Iar imaginile surprinse
vorbesc de la sine...Revenim
mâine cu lista câștigătorilor!
P.S. Simpatică a fost reprezentația
lui Pete Temp &Jam de sâmbătă
seara. Acesta a avut în Bence, un
prichindel de 2 - 3 ani     ( foto),
cel mai mare admirator. Puștiul a
fost extraordinar, iar englezul a și
glumit...”vreau să-l iau acasă”.
P.S.1. Ca o completare a festiva-
lului, parcă, vineri seara, la o terasă
de lângă Turnul Pompierilor,
făcea show percuționistul
nostru...CSABCSI! Minunat și
el, în afara concursului. Replica
lui genială...” Ăsta da, Festigyal!”

festivalul
internațional 
de fanfare, 
pentru a doua 
oară la Satu mare

Centrul  Județean
pentru Conser varea  ș i
Promovarea  Culturi i
Tradiționale,  cu sprij inul
Consi l iu lui  Județean
Satu Mare,  a organizat,  la
acest  sfârș it  de
săptămână ,  cea de-a doua
e diție  a  Festiva lului
Internațional de Fanfare.
Desfășurat  în  Piața  25
Octombrie ,  e venimentul
care  se  adresea ză  iubito -
ri lor  muzici i  de
promenadă  a  av ut
invitați  d in R omânia  ș i
Serbia .

Fiind anul  Cente-
narului Marii  Uniri  – am
invitat  fanfara
românească  „Cultura”
din Satul Nou – Serbia .  
Manifestarea a început cu
parada fanfarelor.  Astfel ,
sâmbătă ,  de la  ora 14.00,
fanfarele  partic ipante  la
festivalul  de la  Satu Mare
au defilat  prin municipiu
având următorul  traseu :
platoul din fața Muzeului
Județean-  bld .  I .C.
Brătianu-  Piața
L ibertăți i -  Pasajul  Cor-
nel iu  Coposu -  Piața  25
Octombrie.

Apoi,  în Piața 25
Octombrie s-a desfășurat
prima zi  a  Festiva lului
Internațional de Fanfare,
Satu Mare 2018.   Aici  a
avut loc ,  de la ora 15.00,
concertul fanfarei „Prom-
enada” – Câmpia Turzii ,
urmat de cel  susținut de
fanfara din Foieni ,  seara
fiind încheiată de concer-
tul Fanfarei „Cultura” din
Serbia .  

A doua zi,
duminică, de la ora 15.00,
a avut loc concertul fan-
farei „Promenada” –
Zalău, urmată  de Fanfara
de copii din Telciu,
Bistrița – Năsăud. Festi-
valul s-a încheiat cu
recitalul susținut de Fan-
farele  Reunite din
Beltiug , Petrești și Palatul
Copiilor Satu Mare. 

florin mureşan
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Profesorul Tóth László a primit titlul de Cetățean de Onoare
al municipiului Satu Mare

Primarul Kereskényi
Gábor i-a înmânat sâmbătă titlul
de ”Cetățean de Onoare al muni-
cipiului Satu Mare” profesorului
Tóth László, în cadrul unei cere-
monii care a avut loc la Colegiul
Național ”Kolcsey Ferenc”.

”Domnul Tóth László
este un profesor care a pregătit
zeci de generații, a obținut
performanțe remarcabile și a fost
un model pentru elevi, dar și pen-
tru profesori. Acest titlu pe care
îl acordăm domnului Tóth László
reprezintă și o recunoaștere a va-
lorii învățământului sătmărean,
este un titlu pentru toți profesorii
care de-a lungul carierei lor s-au
dedicat sistemului de
învățământ”, a declarat primarul

Kereskényi Gábor. 
Profesorul de matema-

tică Tóth László este unul dintre
cei mai cunoscuți și respectați
dascăli din Satu Mare, cu o pro-
digioasă carieră în învățământul
sătmărean. 

Tóth László s-a născut la
29 noiembrie 1931, iar cariera în
învățământ și-a început-o în
1953, imediat după ce a absolvit
Universitatea Babeș- Bolyai. Și-a
început cariera de dascăl la Școala
de băieți nr.3, iar în 1960 a deve-
nit profesor la Liceul ”Mihai
Eminescu”, unde a predat timp de
11 ani. Au urmat apoi 16 ani la
Liceul Maghiar din Satu Mare,
pentru ca în 1987 să revină la Li-
ceul ”Mihai Eminescu”. Ultimii

ani din prodigioasa carieră, din
1990 până în 1994 când s-a pen-
sionat,  i-a petrecut la Colegiul

Național  ”Kolcsey Ferenc”, unde
a ocupat și funcția de director ad-
junct. 

”Autostrada” Codrului, drumul de legătură între satele codrenești
din Satu Mare și Maramureș

În ultima ședință a Execu-
tivului s-a aprobat mem-
orandumul prin care

MTS contribuie la măsurile
necesare pentru sprijinirea
comunităților afectate de re-
centele inundații. Așa cum se
discutase în ședință
operativă, când Premierul
Dăncilă i-a solicitat min-
istrului Ioana Bran sprijinul
pentru găsirea unor soluții, s-
a identificat și conceput
proiectul “Solidaritatea”,
prin care se vor organiza
tabere pentru copiii şi tinerii
proveniţi din familii ale
căror case au fost afectate de
inundaţiile din iunie-iulie.

Ministerul Tineretu-
lui şi Sportului oferă până la
1.500 de locuri în centrele de
agrement pentru organizarea
taberelor adresate copiilor
familiilor ale căror locuinţe au
fost avariate în urma eveni-
mentelor meteorologice din
această vară.

Astfel, deja au fost
identificate locuri în tabere
din mai multe județe, iar
locațiile disponibile sunt deja
la dispoziția comandamentu-
lui de la Ministerul Afacerilor
Interne, care selectează
județele afectate. Întregul pro-
ces beneficiază de contribuția
mai multor instituții, MAI
asigură comunicarea cu pre-
fecturile, care la rândul lor
identifică și comunică
numărul copiilor și tinerilor. 

De asemenea, Minis-
terul Educației va asigura prin
intermediul inspectoratelor
școlare prezența pe durata
seriilor de tabără a unui cadru
didactic la un grup de maxim
10 copii minori. Ministerul
Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice va co-
ordona comunicarea cu Con-
siliile Județene, iar acestea vor
asigura transportul copiilor.

”Mă bucur că MTS se
poate alătura celorlalte minis-
tere în acțiunea generală

coordonată de Guvern pentru
sprijinirea familiilor afectate
de inundații. Pentru cei mici,
taberele pe care le punem la
dispoziție gratuit vor fi o mică

alinare a suferinței și un spri-
jin pentru familiile afectate de
a depăși această tragedie din
viața lor”, a spus ministrul
Ioana Bran.

De-a lungul timpului,
între codrenii din județele
Maramureș și Satu Mare au exis-
tat strânse legături comerciale și
culturale, însă accesul între cele
două zone s-a realizat “pe jos” sau
“cu carul”, peste Culmea Codru-
lui.

În prezent, există mai
multe drumuri de pământ care
traversează “Culmea Codrului”
din Homoroade spre Maramureș,
având denumiri sugestive: “Calea
Asuajului” ori “Drumul
Odeștiului”. Recent, a avut loc o
primă întâlnire între

reprezentanții Comunei Homo-
roade și a Comunei Băsești din
Maramureș, precum și a
reprezentanților Romsilva din
cele două județe, având ca obiect
inițierea proiectului “Realizare
drum de legătură între Comuna
Homoroade (Satu Mare) și Co-
muna Băsești (Maramureș)”.

”După identificarea tra-
seului și stabilirea regimului juri-
dic al noului drum, vom face
demersuri comune pentru asigu-
rarea finanțării acestui proiect”, a
declarat primarul comunei Ho-
moroade, Simion Ardelean.

Proiectul “Solidaritatea”, elaborat
de sătmăreanca Ioana Bran
8Vor fi organizate tabere gratuite pentru copiii sinistraților din România

Numărul
înmatriculărilor 
de autoturisme a
crescut în România

Numărul autoturismelor
înmatriculate în România a crescut
într-un an cu peste 600.000 de
înregistrări, adică cu un procent de
8,5%. La data de 30.06.2018 erau
înregistrate 7.941.151 de autove-
hicule, potrivit reprezentanţilor
Direcţiei Regim Permise şi
Înmatriculări (DRPCIV).
Numărul autovehiculelor înmatic-
ulate în România a crescut într-un
an de la 7.319. 496 de înregistrări la
7.941.151, ceea ce reprezintă o
creştere de aproximativ 8,5%,
potrivit informaţiilor furnizate de
DRPCIV, la solicitarea MEDI-
AFAX. Practic, în perioada 30 iunie
2017- 30 iunie 2018, numărul
înmatriculărilor a crescut cu
621.655 de noi înregistrări.

În ceea ce priveşte Capi-
tala, pe 30 iunie 2017, erau înregis-
trate 1.282.038 de autovehicule, iar
la sfârşitul lunii trecute, respectiv la
data de 30.06.2018 erau 1.351.460,
potrivit informaţiilor DRPCIV.
Procentul de creştere este de peste
5%, iar diferenţa este de aproape 70
de mii de noi maşini înmatriculate.
Capitala, potrivit Institutului
Naţional de Statistică, are peste
două milioane de locuitori, iar zona
urbană funcţională, care include şi
localităţile limitrofe, polarizează
peste patru milioane de locuitori.
Potrivit primarului general al Cap-
italei, Gabriela Firea, principala
cauză a traficului din Bucureşti o
reprezintă numărul mare de
înmatriculări. 

Spitale regionale
până în 2019

Ministrul Sănătăţii, So-
rina Pintea, a declarat sâmbătă, la
Zalău, că speră ca până la sfârşitul
anului 2019 să înceapă
construcţia a cel puţin două din-
tre cele trei spitale regionale - Iaşi,
Cluj, Craiova -, precizând că
există finanţare asigurată.

"Eu cred, sper, ca la
sfârşitul anului 2019 să avem deja
începută construcţia a cel puţin
două dintre cele trei. Finanţarea
este asigurată parţial de Comisia
Europeană, respectiv 159 de mil-
ioane de euro pentru cele trei spi-
tale, iar partea de cofinanţare va fi
asigurată de bugetul de stat sau
alte surse", a afirmat ministrul.

Sorina Pintea a precizat
că în acest an vor fi depuse
cererile de finanţare, după care
vor fi demarate procedurile de
licitaţie.

"Ieri, la Iaşi, am lansat
împreună cu reprezentanţii
Băncii Europene de Investiţii
proiectul Spitalului Regional Iaşi,
adică draftul studiului de fezabil-
itate, în 26 iulie vom lansa la Cluj,
draftul studiului de fezabilitate al
Spitalului Regional Cluj iar în
luna septembrie la Craiova. Cer-
erea de finanţare pentru spitalul
din Iaşi va fi depusă în luna sep-
tembrie, Clujul în octombrie,
Craiova în decembrie. În mod
normal, după depunerea cererii
de finanţare şi aprobarea de către
Comisia Europeană urmează
procedurile de licitaţie", a declarat
Sorin Pintea.
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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
Facebook: danamari Ferma de

porci de la seini

livram produse
la domiciliu

V in d em  p urc e i  v i i ,  ra s a  “ Pi e tre a n” !

Va așteptăm zilnic cu Me-
niul Zilei cu pâine de casă
și specialitățile casei !

Preluăm comenzi pentru
înmormântări şi orice fel de
evenimente (nunţi ,
banchete, majorate etc) cu
transport şi veselă inclusiv.

Avem pizza pe vatră şi minu-
turi (shaorma, hot dog,
frigărui, grătare de porc,
şnitele, crispi de pui, caşcaval
pane, fripturi etc.) la comandă.

Ducem la domiciliu pentru
comenzi minime de 40 lei,
bonus  avem desert.

Telefon 0755.256.569,
0748.966.235

B-dul Transilvania nr 8
Va așteptăm cu mâncare

ca la mama acasă!
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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.

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

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Acreditată 
de 

Ministerul Educaţei
Naţionale 

Satu Mare

CALIFICAREA: ASISTENT 
MEDICAL gENERALIST

FORMA DE
îNvăţăMâNT:ZI

FORMA DE
îNvăţăMâNT:ZI

DURATă: 3 ANI

DURATă: 3 ANI

FILIERA : TEhNOLOgICă
DOMENIUL: SăNăTATE ŞI
ASISTENţă PEDAgOgICă

CALIFICAREA: ASISTENT
MEDICAL DE FARMACIE

ASISTENT MEDICAL DE 
BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE 
ŞI RECUPERARE
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Ne-am obișnuit deja să
scriem că ...o  localitate
din județ, cu doar 14

case, prinde viață în fiecare an în
luna lui cuptor. La Aliza, un sătuc
care aparține de comuna
Terebești, prietenii lui Tudor
Barbul se strâng la o miuță și-un
pahar de vorbă, iar de la an la an
parcă micuța bază sportivă a ini-
mosului antrenor e tot mai
neîncăpătoare.

nu doar drumul de 2 km
de la terebești la Aliza e acum  as-
faltat, ci tot drumul de la Satu
mare la terebești e refăcut și se
ajunge acum din Sătmar la baza
sportivă a lui Barbul cât ai
zice...Aliza! Zona este din ce în ce
mai primitoare iar în curând cei
care vor dori să investească acolo
vor avea parte și de rețea de apă
potabilă și… canalizare după ne-a
spus primarul comunei, mariana
Avorniciții. Cea care în calitate de
gazdă a deschis oficial sărbătoarea.
La festivitatea de deschidere i-am
avut și pe consilierul județean
nicolae Avorniciții, pe managerul
Gnv și nord vest tv, mircea
Govor .

un campion olimpic 
la aliza

marea surpriză a ediției
din acest an a reprezentat-o
prezența la Aliza a celui mai titrat
luptător român. Campionul
olimpic din 1976, Ștefan Rusu a
venit cu trupa lui de luptători de la
Rădăuți iar acesta a primit o
plachetă de recunoştință din
partea gazdelor. Apoi , modest
cum îl știm, s-a implicat la organi-
zarea turneului internațional de
lupte...Și a arbitrat aproape toate
duelurile de pe saltea.tot plachete
de mulțumire au fost oferite și pri-
marului mariana Avorniciții din
terebești, primarului Ovidiu
Duma din Ardud, directorului
Academiei Olimpice Satu mare,
Alexandru Contraș. iar
sărbătoritul zilei, antrenorul
Claudiu Blaga a avut parte de un
cadou surpriză din partea elevilor
săi!

Directorul filialei,
Alexandru Contraș, a ținut să
includă și acțiunea din acest an  în
cadrul lunii olimpismului iar pe
lângă turneul de fotbal, la Aliza am
avut din nou  un cros olimpic și
multe alte activități sportive.

la aliza a fost arborat
steagul olimpic, la 
deschiderea oficială 
a fost intonat imnul
Jocurilor olimpice 

”Un moment extrem de

emoționant, și mă bucur că am
reușit ca în această mică localitate
să organizăm un astfel de eveni-
ment. Sper ca tradiția să se păstreze
și, de la an la an, să putem fi alături
de organizatori iar sportul să ne
unească și să ne aducă alături”, a
spus primarul mariana Avorniciții.

Prof. Alexandru Contraș
a asigurat premiile și diplomele la
crosul olimpic și la concursurile de
lupte și fotbal.

”mă bucur că le-am adus
oamenilor de aici din zonă atâta
bucurie. Am avut foarte mulți
participanți la cros și, ce e mai im-
portant, foarte mulți copii. A fost
o zi specială a sportului, a priete-
niei, a spiritului olimpic”, a declarat
președintele Academiei Olimpice
Satu mare, Alexandru Contraș.

invitați speciali 
din olanda

impresionați au rămas de
ceea ce au văzut la Aliza și oaspeți
din Olanda. E vorba de Kees
Samuels și Rens Jongerling doi
vechi prieteni ai sportului
sătmărean, veniți din orașul
înfrățit, Zutphen.

”De peste 30 de ani
venim la Satu mare și colaborăm
cu oamenii de sport de aici. mereu
reușește tudor Barbul să ne impre-
sioneze cu ceva, fie că e vorba de
Aliza sau mădăras. Îl felicităm și pe
prietenul nostru Alex Contraș
pentru implicarea totală. Am fost
și anul trecut și de la an la an eveni-
mentul e tot mai profesionist or-
ganizat”, a spus Kees Samuels un
om deosebit care a sprijinit
necondiționat sportul sătmărean
cu bani, echipamente și cantona-
mente în Olanda…Și care după
cum chiar el a recunoscut e la a 45-
a vizită la Satu mare!

tot la Aliza l-am întâlnit
și pe antrenorul emerit valentin
Bârjac de la Brașov. ” O zi
minunată pentru mișcare și sport.
Îl felicit pentru tot ce face pentru
lupte și pentru sportul din zonă”, a
spus valentin Bârjac. 

fotbal non stop
La turneul de fotbal am

avut  16 de echipe. Au jucat 12 ore,
de la nouă dimineața la nouă
seara… Parcă n-a mai contat nici
cine a câștigat sau cine a luat pre-
miul cel mare… Doar pentru
statistică amintim că voința Babța
a terminat pe primul loc , asta după
ce echipa lor câștigase săptămâna
trecută și turneul de volei pe plajă
de la Baia mare.

”Le mulțumesc tuturor
că au venit la această sărbătoare a
sportului. Suntem ca într-o familie
și mă bucur că deja lumea o
consideră ca o sărbătoare a satului
ALiZA. Au fost oameni care s-au
revăzut aici după 30 de ani și au
depănat amintiri. Copiii s-au

putut distra pe terenurile de
baschet și volei, fiecare a găsit un
mod de distracție”, ne-a spus tudor
Barbul care le-a mulțumit și priete-
nilor din lumea luptelor care au
venit săptămâna trecută la un
stagiu de pregătire la Ardud. ” Au
fost peste 80 de sportivi din țară și
din Ungaria. Le mulțumesc că au
venit și la Aliza la acest turneu pe
care l-am organizat. iar luptătorii
din Ungaria, unii medaliați la eu-
ropene și mondiale s-au băgat și la
competiția de fotbal sub culorile
lui...Honved!

Arbitrajul a fost asigurat
de Gheorghe moțu Dumitraș ,
Ciprian Rebegea, mandi Attila și
Elek.

Peste 2100 
de sarmale…

n-au lipsit nici surprizele
culinare. tradiționalul porc sacri-

ficat a fost transformat în bunătăți
pentru aperitiv și pentru cele 2000
de sarmale pentru prânz și cină…
trebuie să îi amintim pe cei care au
pus umărul ca această ediție a
Cupei Aliza să iasă ca la carte şi
merită toate felicitările: Leontina
și Costică Salai cu echipa lor ,
nicu și mariana Avorniciții,
Florin nistor, ioan Suceveanu,
Dani micu, Cristian Chiș, Sergiu
micle,  viorel Dan, Claudiu
Blaga, echipei lui Alexandru
Contraș – directorul Filialei Satu
mare a Academiei naţionale
Olimpice, reprezentând COSR și
tuturor celor care au dat o mână
de ajutor pentru această reuşită.

Competiția a fost
organizată cu sprijinul COnSiL-
iULUi JUDEȚEAn, a
Primăriei terebești, Primăriei
Ardud, DJSt Satu mare, AJ
Lupte, CS Cetate Ardud-Satu
mare.

florin mureşan

EvEnimEnt

Aliza, sport, olimpism, fair play, prietenie,
tradiție
8Competițiile sportive organizate la Aliza adună de la an la an tot mai mulți participanți. invitatul de
onoare din week-end a fost multiplul campion al luptelor, Ștefan Rusu
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Devine deja o tradiție ca la
mijlocul verii iubitorii
sporturilor cu motor să-și

dea întâlnire pe micul
Transfăgărășan al Oașului, așa
cum e numit  printre concurenți
superbul traseu de 2,8 km al rali-
ului de la Luna Șes.

Vremea bună, zona
extraordinară și traseul bine pus la
punct de organizatori au atras
numeroși iubitori ai sporturilor cu
motor în zonă. La start am avut 30
de concurenți care au încercat , atât
cât i-au ținut puterile, concentrarea
și...motorizarea mașinii să scoată
timpi cât mai buni. Și, bineînțeles,
să evite nedorite accidentări ori
ieșiri în decor.

Băimărenii Claudiu Orha
și Veress Istvan s-au dovedit a fi cei
mai rapizi și au terminat pe primele
două locuri prima etapă a Campi-
onatului național de VTM. Orha
pe un Mitsubishi Colt a reușit să
termine cursa în  01:55,87 iar Veress
în 01:56,40. 

Bătălie strânsă am avut și
pentru locul trei. szabo robert  din

Zalău l-a depășit cu șase miimi pe
sătmăreanul feri Kui! 

Veress pe subaru Impreza
a terminat în 01:57,21 iar feri Kui
pe seat Ibiza în 01:57,27!!!

Vezendan Mihai pe o
Honda CrX a terminat pe opt la
general cu 2 minute scoase, stecka
florin pe BMW 318 a încheiat pe
13, Iocsak natalia ramona din Li-
vada pe  Honda Civic a fost pe 18

la open dar și-a câștigat categoria la
juniori. Și bineînțeles la feminin!

Balogh Dominik, Pintye
Balazs și Lihor adam au completat
și ei lista sătmărenilor care au
încheiat cu bine competiția. 

Organizatorii țin să
mulțumească pentru sprijin: Con-
siliului judetean satu Mare, Pri-
maria si Consiliul Local negresti
Oas,  IsU somes satu Mare sectia

negresti-Oas, jandarmeria satu
Mare, Politia negresti Oas, servi-
ciul Politiei rutiere al judetului
satu Mare, salvamont satu Mare,
serviciul de ambulanta satu Mare.
Și sponsorilor :    aTP Motors,
nova Oas, alconor Company, Pen-
siunea andreea, Mediaprint, Milan
srl, sala de evenimente esedra, al-
ibaba trans, sportmania2000, BP
racing.

eVenIMenT

Motoare încinse și spectacol pe
patru roți  la Luna Șes
8Băimăreanul Claudiu Orha a câștigat prima etapă a Campionatului național de VTM

La o lună și jumătate
după ce a câștigat Cupa
româniei, Craiova a fost învinsă
în supercupa disputată împotriva
campioanei Cfr Cluj. Chiar
dacă au jucat pe teren propriu,
oltenii nu au avut armă pentru
defensiva clujenilor, deși au avut
câteva ocazii periculoase.

"Din păcate, n-am reușit
să luăm acest trofeu. era impor-
tant să începem cu dreptul, dar
trebuie să trecem peste pentru că
abia a început sezonul. Cred că
maturitatea ne-a lipsit, față de
Cfr. am avut ocazii clare, dar
nu am înscris, nu ești atent, se
întâmplă să pierzi. Trebuie să
mergem înainte și să uităm
meciul ăsta. Da, mi s-a părut că a

fost penalty acolo. normal, până
la urmă, de abia câștigaserăm un
trofeu după foarte mult timp, iar
eu personal am pierdut nici nu
mai știu câte supercupe, cred că
trei. era extraordinar să începem
cu un trofeu. sper să trecem peste
și să nu ne afecteze foarte mult
moralul, pentru că avem un cam-
pionat lung. sunt multe de pus la
punct, trebuie să tragem tare" , a
spus satmareanul  florin Gardoș
la final.

Oltenii nu vor să pună
eșecul pe seama celor două
plecări importante de la echipă,
Băluță și Gustavo. Craiova este pe
plus, din punct de vedere finan-
ciar, după sezonul trecut, iar
investițiile însă nu s-au încheiat.

Pentru olteni urmează cupele eu-
ropene, acolo unde speră să facă
o figură frumoasă.

"Da, au fost doi oameni
foarte importanți, dar important
e că se fac investiții, au venit
jucători. Craiova demonstrează
că investește, mai sunt săptămâni
bune până se termină perioada de
transferuri. Trebuie să avem și
noroc la tragerea la sorți, adver-
sarii sunt puternici, dar sper să
reușim să ajungem în grupe, ar fi
extraordinar. este bine, mă bucur
că nu am pierdut nicio zi, mă
simt bine, dar forma maxima
sportivă o vom atinge mai târziu,
am nevoie de timp, de meciuri.
nu am mai legat de mult meciuri
de 90 de minute, îmi mai trebuie

cateva luni ca sa leg niște meciuri
și să îmi revin la formă", a spus
florin Gardoș.

Cfr Cluj a câștigat,
pentru a treia oară în istorie, su-
percupa româniei, după 1-0 cu
Craiova, prin golul marcat de
Culio, din penalty.

sUPerCUPa rOMânIeI: CsU CraIOVa-Cfr CLUj 0-1
florin Gardoș: ”ne-a lipsit maturitatea!”

s-a terminat!
am avut o lună
frumoasă. fotbal
de calitate, trans-
misii excelente, stadioane su-
perbe. Ce mai, un Campionat
Mondial reușit. Mama rusie a
fost la înălțime, cel puțin din ce
am văzut în reportajele trans-
mise pe diverse canale...Despre
TVr nu pomenesc. singurul
lor merit e că au transmis cam-
pionatul...În rest au rămas pe
stil vechi...Comentariile, trebuie
să recunoaștem, modeste. Cu
multe clișee, limbaj parcă de
lemn...sincer, deja mi-e tare dor
de vocea maestrului Țopescu!Și
de profesionalismul lui...Din
păcate timpul trece și nu ne
iartă pe niciunul...O să vedem
noi cu ce s-or mai lăudat
teveriștii că au bătut recordurile
de audiență . Că Mondialul ține
o lună, o dată la patru ani...Iar
ei,  pe cel care îi mai scotea în
lume seară de seară, adică pe
Dragoș Pătraru de la starea
nației, l-au cam faultat. să fie
sănătoși...de azi avem și alte ca-
nale pe telecomandă.

Despre finală o să vor-
bim mâine. Când tragem con-
cluziile campionatului.  Belgia a
luat meritat bronzul...Dacă
aveau mai mult tupeu puteau
chiar câștiga în fața franței. e
poate singurul regret de la acest
Mondial. acela că Belgia n-a
prins finala. Cu șansa asta nu
știu când se vor mai întâlni. an-
glia se întoarce acasă iar fără
medalie. Ca-n 1990. atunci en-
glezii i-au avut pe Lineker, Gas-
coine, Platt...și au pierdut
dramatic semifinala cu Germa-
nia. Iar bronzul l-a luat Italia,
țara gazdă.acum, la cum au ară-
tat în ultimul meci, ai zice că și
locul patru e prea mult...Dar
southgate are trupă tânără și
poate spera la podium în Qatar.
În anglia e drept că week-end-
ul ăsta vedeta a fost Wimbledo-
nul...Cu prințesele Meghan și
Kate în tribună. Cu meciuri de
poveste la masculin. Mulțumim
eurosport. Și cu Germania
parțial răzbunată după eșecul la
Mondiale...Kerber cea cu pre-
nume franțuzesc ( sâc) angeli-
que a bătut-o pe mămica
Williams și a luat titlul. Prima
nemțoaică de la Graff încoace ce
se impune pe iarba londoneză...

Mă apucă groaza că se
termină Mondialul și ne întoar-
cem la chinuitul nostru fotbal
autohton. Doamne, ce fotbal de
doi lei a fost la Viitorul cu
împiedicații ăia din Luxem-
burg. Și de doi lei 50 la Cfr
Cluj-Craiova...Măcar oltenii au
fost de zece la atmosferă ( și de
patru la gazon). așa că ... eu
cred că vom plânge noi
microbiștii pe unde nu ne-a
vedea nimeni după fotbalul de
la Mondiale. Cel puțin până în-
cepe Liga Campionilor!

“ mondialu’ ”
din fața tele-
vizorului...

sepsi continuă să se
întărească pentru noul sezon,
covăsnenii rezolvând   un nou
transfer.  fundașul sătmărean
adrian rus, ultima oară la Bal-
mazujvaros, formație care a ret-
rogradat în a doua ligă din
Ungaria, a semnat un contract
valabil pentru următoarele două
sezoane cu sepsi.

fotbalistul are 22 de
ani, dar se încadrează încă pentru
regula U21, rus urmând să fie o

soluție viabilă pentru defensiva
lui sepsi.

”eu am semnat cu academia
Puskas iar ei m-au împrumutat la
sepsi. sper să joc cât mai mult și
să mă impun”, ne-a spus jucătorul
sătmărean. 

născut la satu Mare,
adrian rus a jucat de-a lungul
carierei doar în Ungaria, la fe-
hergyarmat și  Balmazujvaros.
acesta are o poveste interesantă...
născut pe 13 martie 1996, adi

rus  a început fotbalul la satu
Mare și a fost considerat unul
dintre cei mai talentați jucători ai
generației sale . a avut ceva prob-
leme medicale și nu a mai fost
lăsat de medicii din românia să
facă sport de performanță.
ambițios din fire, adi rus a ple-
cat în Ungaria și a repetat anal-
izele medicale iar de acolo după
mai multe teste i s-a permis să
joace fotbal. Iar la scurt timp
acesta a devenit titular în prima

ligă din Ungaria și a ajuns la
naționala U 21 a româniei. 

Transfer

fundașul adrian rus împrumutat de academia Puskas la Sepsi 
8sătmăreanul a impresionat sezonul trecut în prima ligă din Ungaria și a ajuns și la naționala U21 a româniei

florin mureşan
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SOCIETATI

l Cabinet Individual de
Insolvență Iuga Dorina Ionela în
calitate de lichidator judiciar al
debitoarei SC NETCOM SRL,
dosar de faliment nr.
3607/83/2013 al Tribunalului
Satu Mare, vinde prin licitație
publică echipamente și obiecte de
inventar, respectiv: centrală
termică, mobilier, aparate aer
condiționat, tubulaturi aerisire,
sistem ventilație.Valoarea de
pornire a licitației este de 100%
din valoarea propusă în raportul
de evaluare fără TVA. Garanția de
participare la licitație va fi de 10%
din valoarea de începere a
licitațiilor.Ședințele de licitație vor
avea loc în fiecare zi de joi, ora
10.00, la sediul lichidatorului ju-
diciar din Baia Mare, bd. Unirii,
nr. 16, etaj VII, cam. 26, începând
cu data de 02.08.2018.Pentru
informaţii suplimentare vă rugăm
să vă adresaţi C.I.I. Iuga Dorina-
Ionela, bd. Unirii nr. 16, et. VII,
cam. 26, tel. 0740-094981, fax:
0362-808071, e-mail: dori-
naiuga@gmail.com.
l Cabinet Individual de
Insolvenţă Iuga Dorina Ionela,
lichidator judiciar al debitoarei
SC NETCOM SRL, dosar nr.
3607/83/2013 al Tribunalului
Satu Mare, vinde prin licitație
publică bunuri imobile în bloc
aparținând debitoarei, constând
în ”Hală universală P, Extindere
hală de producție P+1 E, Teren
aferent construcțiilor,”, situate în
localitatea Satu Mare, str. Careiu-
lui, nr. 164, jud. Satu Mare, în-
scrise în CF 159723-Satu Mare nr.
Cadastral 159723 sub A1 –
teren, 159723-C1 sub A1.1– hală
universală, 159723-C2 sub A1.2-
extindere hală producție
P+1E.Valoarea de pornire a
licitației este de 187.600 Eur fără
TVA. Garanția de participare la
licitație va fi de 10% din valoarea
de începere a licitațiilor.Ședințele
de licitație vor avea loc în fiecare zi
de joi, ora 10.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Baia
Mare, bd. Unirii, nr. 16, etaj VII,
cam. 26, începând cu data de
16.08.2018.Pentru informaţii su-
plimentare vă rugăm să vă adresaţi
C.I.I. Iuga Dorina-Ionela, bd.
Unirii nr. 16, et. VII, cam. 26, tel.
0740-094981, fax: 0362-808071,
e-mail: dorinaiuga@gmail.com

OFERTE DE SERVICIU 

l Angajez camerista.bucatar-
easa.ospatar . Tele-
fon.0744702670

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

l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Tele-
fon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări
ieftin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc,
următoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientu-
lui. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-
625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Transport balast, nisip, pamant,
moloz, etc. ieftin. Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti, fier
forjat, diverse lucrari in metal, dul-
gherie lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete Aus-
tria, Germania, Belgia, Olanda. Tele-
fon 0755.202.118
l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren. In-
formatii telefon 0753924223.
lRetapiţez 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.Careiului, drum dalat, 975 mp.
Telefon 0747645166

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

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 motociclete Yamaha
Dragstar, Virago, maxiscooter
Honda Silverwing, neinmatricu-
late. 0744897711.
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 apartament in chirie,2
camere complet utilat in 14
mai.tel 0745367294
l Dau in chirie spatiu comer-
cial, str.Careiului, 40mp.
Tel0744.252.824

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI
DE SECURITATE,
AGENTI DE INTER-
VENTIE 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 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

Omnia Plast cauta pentru
NOUA FABRICA din Satu
Mare(intrare Lazuri): operatori
productie, CTC, gestionar, sef
echipa, automatisti, operator
logistica, secretara, resurse
umane, stivitoristi. Beneficii:
salariu motivant, tihete de masa si
bonusuri in functie de perfor-
manta. Posibilitatea de a avansa!
CV-urile se pot trimite la adresa
de e-mail: angajari.sm@om-
niaplast.ro, tel. 0758.833.766/
0753.570.314

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

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

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

Vindem teren extravilan
15.000 mp, in SM, Strada Bo-
tizului. 0737 855 528.

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

Vând loc de casă în Comuna
Halmeu 28 ari,  Telefon
0753.927.874, 069917611731

ANUNTURI DE MEDIU
l Sc Zootehnia CIG SRL cu sediul in localitatea Satu Mare,
str.Luceafarului, nr.25-28, judetul Satu Mare, anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de revizuire a Autorizatiei Integrate de Mediu
nr.SM 2 din 28.10.2013, emisa pentru instalatial Ferma de Porci nr.7,
din localitatea Eriu Sancrai, judetul Satu mare. categoria de activitate
conform Anexei nr.1 din Legea 278/2013 privind emisiile industriale,
obiectivul se incadreaza la pct: 6.6b)"instalatii pentru cresterea intensiva
a porcilor avand o capacitate mai mare de 2000 de locuri pentru porcii de
productie (peste 30 kg)'. Activitatea desfasurata conform cod CAEN:
0146-cresterea porcilor. Informatiile privind solicitarea, respectiv formu-
larul de solicitare a revizuirii Autorizatiei Integrate  de Mediu si Raportul
de amplasament pot fi  consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Meiudlui Satu mare, str.Mircea cel Btran nr.8/B in zilele de luni-joi intre
orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de
internet http://apmsm.anpm.ro. Publicul are dreptul sa prezinte verbal
sau in scris comentariile asupra solicitarii de revizuire a autorizatiei inte-
grate de mediu la sediul Agentiei pentru Protectia Mieudlui Satu mare,
str.Mircea cel btran, nr.8/B, fax 0261-733500, tel 0261736003, e-mail
office@apmsm.anpm.ro in zileel de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri
intre orele 814, timp de 30 de zile de la data aparitiei anuntului
l Lieb Francisc si Demko Istvan Norbert, in calitate de titulari al
proiectului "Extindere conducta de gaze naturale si bransamente de gaz" ,
propus in comuna Capleni, str.Alsokamat II, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadare de catre APM Satu Mare in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
mentionat. Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care le fun-
damenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Medului
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, luni-joi intre orele 8-16.30,
vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ob-
servatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data
prezentului anunt.
l Muresan Dan Gavril, in calitate de titular al proiectului "Extindere
conducta de gaze naturale si bransament gaz", propus in comuna Odoreu,
localitatea Martinesti, str.Mesteacanului, anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul pro-
cedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul men-
tionat.Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care le
fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Medului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, luni-joi intre orele 8-
16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ob-
servatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data
prezentului anunt.
l Sztankovics Ioan, titular al proiectului "Extindere conducta de gaze
naturale si bransamente de gaze in localitatea Satu Mare, zona de agrement
Bercu"-anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre APM Satu Mare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului
asupra mediului pentru proiectul de mai sus, propus a fi amplasat in
mun.Satu Mare, zona de agrement Bercu jud.Satu Mare. Proiectul de-
ciziei etapei de incadrare si motivele care le fundamenteaza pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia Medului Satu Mare, str.Mircea cel
Batran, nr.8/B, luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum
si la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro. Publicul in-
teresat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de in-
cadrare in termen de 5 zile de la data prezentului anunt.
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Bunurile imobile scoase la licitatie de catre so-
cietatea noastra pot fi inchiriate pana la van-
zarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sand-
wich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite,
sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) - 45.713 LEI
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în 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 afer-
ent, situată în localitatea Moftinu Mic, strada
Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 171.632
lei.
Teren cu constructii industriale al SC
PROIMOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu
Mare, 1.835.354 euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in
parcul industial Vetis, Hala 4: 2661 mp si Hala
5: 2638 mp, la pretul de 478,413 euro. Acestea
se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea
loc in 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 demolabile
– 3.400 mp la pretul de vanzare de 80.000 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu
Mare , str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu
Mare la 3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI
SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri 
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Dece-
bal, 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 lo-
calitatea Tureni, utilitati apa,  curent, gaz 100 m,
vis-a-vis de Motel Paradis, in vecinatate de cen-
trul 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 trans-
port. 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 B&G ITALCONSTRUZIONI SRL
Casuta Lemn: 11.978 lei
Balast: 1.568 lei

SC CORALIS CONSTRUCT SRL.
betonieră - 1.185 lei
cupă încărcare - 545 lei
cupă multifuncţională - 763 lei

SC C&V LOREMAR SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de trans-
port.

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300
peugeot 2.676
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 trans-
port

SC DORIS NET SRL
Autobasculanta Volvo FM 480 la 93.620 ron.
Autoutilitara Man TGA 41390 la 142.081 ron.
Autoutilitara Man TGA 41410 la 116.912 ron.

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 T5 FaST- 1890
lei
automat de curatenie Tennant T3 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
31.588 lei.

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD                   

SC ELEGANTA LUX SRL
Diferite masini de cusut, masini de calcat 22.655
lei.
Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 2.612
lei.
Produse finite, costume barbate 3.297 lei.

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

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

SC 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 lichida-
torului judiciar din  str. Constantin Brâncov-
eanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri, SC
ERGOLEMN S.A ora 08:00, SC B&G ITAL-
CONSTRUZIONI SRL 09.00,  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 MIDICONS SRL 11:30, SC AG DU-
PLEX SRL 12:00, SC DOMARIS COM SRL
12.30, SC PANATEK SRL ora 13:00, SC DO-
MINIUM 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 van-
zari bunuri.

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, mi-
jloace 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. Licitatiile 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, Semire-
morca Krone , 1 bucata,  la pretul de 12.300 ron
TVA INCLUS.

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 Tri-
bunalul Satu Mare Secţia A-II-A Civila, de Con-
tencios Administrativ si fiscal în dosarul
5665/83/2012, scoate la vanzare prin licitatie
publica apartament, in casa de locuit , situata în
Satu Mare , str.G.Baritiu , nr.127/B , parter, la
pretul de 20.160 Euro, licitatia se va tine in
fiecare zi de vineri la sediul lichidatorului judiciar
de pe str. C-tin, Brancoveanu, nr.3/A, Satu Mare,
la ora 12.30.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C.
B&G ITALCOSTRUZIONI S.R.L, numită
prin sentinţa civilă nr. 19/F/07.01.2015
pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia
Comercială şi Contencios Administrativ, în
dosarul 13957/83/2010, scoate la vanzare prin
licitatie publica 39 loturi teren intravilan situate
in Odoreu (Cucu) în suprafaţa totala de 17.757
mp, la suma de 59.676 lei, si 1 parcela teren ex-
travilan situat in localitatea Dumbrava, cu
suprafata de 17.400 mp la pretul de 13.952 lei.
Licitata se va tine in data de 27.07.2018 ora
09.00, la sediul lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str. C-tin Brancoveanu, nr.3/A.

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

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 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 ju-
diciar, anunță scoaterea la licitație a următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos. Licitațiile
se vor ține la sediul URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL.

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

2) SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a) Autoutilitară Volkswagen Crafter (VAN) af. 2007– 22.572 lei 
b) Set mobilier birou – 837 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole electrice,jucării,etc. –
456.750 lei. Se vând în bloc sau individual.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

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

4)  SC ART PROJECTS 2013 SRL, CUI 32138428
a) Set mobilier Mahon – 4890 lei.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 14.
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție de prevederile Codului
Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul. Informații suplimentare– tel.
0786199011. 

CII Bota Andreea Monica in calitate de lichidator judi-
ciar al SC EURO AGECOMIS SRL Turt avand CUI
30118459, J30/293/2012 notifica toti  creditorii acestei
societati cu privire la deschiderea procedurii  simplificate
de faliment.Termenul limita pentru depunerea declarati-
ilor  de creanta este 13.08.2018.
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Case:
o Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 24.000 euro 

Apartamente:
o 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:
o 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 Arhi-
tecture SRL, drum pavat - 89.620,00 euro + TVA
o 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
o 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
o 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
o Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 14.630
euro 
o Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges – 5.883 euro 
o Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul teren
arabil extravilan - categoria de folosință arabil. 8.775
euro
o Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul teren
arabil extravilan - categoria de folosință arabil.–
16.673 euro

Alte imobile:
o Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”),
situat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de 1.209 mp și
suprafața utilă totală de 4.132,99 mp și depozit,
având ac. 75 mp + teren intravilan format din două
parcele, având suprafața totală de 3.223 mp –
1.400.000 euro
o Spațiu industrial și teren aferent în suprafață de
31.096 mp situate în loc. Satu Mare, str. De-
pozitelor, nr. 24A, jud. Satu Mare - 465.400 euro +
TVA; Dozator DA2-6 și Copiator Minolta - 1.159
lei + TVA 
o Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de 2.463
de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +  teren intrav-
ilan în suprafață de 5.800 mp - 324.654 euro
o Spațiu industrial, S+P+1E, compus din sediu so-
cial, atelier mecanic, atelier de debitat bușteni, de-
pozit material lemnos, depozit produse finite,
vestiar, grup social, atelier finisaje, hală montaj, sală
de mașini, atelier debitare, copr administrativ  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
o Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, situat
în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu
Mare, înscris în CF 101574 având nr. top 760/9 +
Construcție zootehnică ( extratabulară ), alături de
anexă gospodărească ( tabulară ) și șopron deschis (
extratabular ) + Teren intravilan în suprafață de
4.300 mp, 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
o 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
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afer-
ent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp –
135.660 euro
o Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU

1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren
extravilan 21.500 mp – 147.483,50 euro
o Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator -  51.794 euro
o Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate
in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
47.810 euro 
o Spatiu de productie croitorie si locuinta de servi-
ciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 47.810
euro 
o 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 (Terenul în suprafață
de 3.193 mp pe care este amplasat imobilul este pro-
prietatea persoanei fizice Ștrango Vasile și nu face
obiectul prezentei vânzări)
o Imobil comercial si socio administrativ, P+M, 150
mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 8.978
euro
o “MAGAZIN, CHIOȘC“, cu destinaţie
comercială situată în municipiul Carei, str. Ioan
Slavici, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu
suprafața construită Sc= 28 mp și suprafața utilă Su
=25 mp, clădirea este edificată pe un teren care
aparține altui proprietar, proprietatea nu este
întăbulată. – 1.862 euro
o  “MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială
situată în loc. Hotoan, nr. 16, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 128 mp și suprafața utilă Su =105
mp, clădirea este edificată pe un teren de 3.863 mp
care aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 145 Hotoan
nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. Satu Mare.
– 8.493 euro
o “MAGAZIN MIXT și teren intravilan“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Ady Endre, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comer-
cial cu suprafața construită Sc= 125 mp și suprafața
utilă Su =104 mp, clădirea este edificată pe un teren
de 1.115 mp, care aparține aceluiași proprietar, pro-
prietatea teren și clădire este întăbulată în extrasul
de carte funciară 256 Ady Endre nr. cad. 217 - 8
Ady Endre, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. –
10.412 euro
o “MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială
situată în loc. Ghenci, nr. 43, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 292 mp și suprafața utilă Su =216
mp, clădirea este edificată pe un teren de 446 mp
care aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 11 Ghenci,
nr. cad. 431; 485 Ghenci, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare. – 10.403 euro

Închirieri:
o 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 imobile urmează să
se supună reglementărilor legale în vigoare la data
perfectării tranzacției, cumpătorul urmând să su-
porte obligațiile care îi revin din acest punct de
vedere.
Auto:
o Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900
kg, putere motor 338kw, an fabricatie 1998, moto-
rina, rulaj estimate 1.200.000 km – 4.856 euro +
TVA
o Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.444 euro + TVA
o 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 - 5.400 euro + TVA,
posibilități de rată
o Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995
– 1.645 euro + TVA

o Autoturism Renault Twingo, CJ-04-USI, carose-
ria berlină cu hayon, 2 + 1 uși, an fabricație 1998,
nr. identificare VF1C0660518461551, 4 locuri,
cilindree 1149 cmc, putere max. 43 kw, benzină,
tracțiune față, culoare albastru, având o stare
nesatisfăcătoare ( prezintă urme de zgârieturi
,rugină și lovituri, tapițerie scaun șofer ruptă, bord
dezmembrat, stop spate stânga spart, personalizată
autocolant/vopsea. – 1.018 lei + TVA.

Diverse:
o Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, ca-
pacitatea 3 mc – 15.353 euro + TVA
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii,
diverse pt. animale ) – 12.385 lei + TVA
o Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 3.654 euro + TVA
o Bunuri mobile ( utilaje privind fabricarea mo-
bilierului , mobilier, diverse ), proprietatea Wimob
SA - 64.908 lei + TVA 
o Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
Ioana Nico Service 90 SRL-D – 12.591 lei + TVA
o Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea Vero
SRL
o Bunuri mobile ( mașini, echipamente și instalații
mijloace fixe, obiecte de inventor și stocuri de
marfă) proprietatea Zidul Chinezesc SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine ) propri-
etatea Luciana Com SRL
o Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) pro-
prietatea Panatherm SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea
Sarah & Mario SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Se-
bastian SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest Con-
struct SRL
o Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro Alfa
SRL
o Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile  ( monodistilator, cantar cu plat-
forma, flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
o Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar ) pro-
prietatea Esrom Tel SA
o Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de
ambalat, dospitor și cuptor ) proprietatea Conti
Panif SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Ralu
SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila )
proprietatea George GS SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto, stoc
de marfă format din material de construcții ) pro-
prietatea Com Prod Bocșa SRL
o Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte
de inventar ) proprietatea Ariana Iacob SRL
o Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) pro-
prietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
o Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente ) proprietatea Vindex Romania SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
o Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj,
stoc de marfa format din panouri sectionale pentru
usi de gaqraj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
o Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea Ander Cons SRL
o Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea
Agro Nord Vest SRL
o Bunuri mobile  (stoc de marfă, utilaje constructii
) proprietatea Termo Construct SRL
o 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 formelor de organizare sub numărul de ordine
RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro,
web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,
judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator
Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator

judiciar a urmatoarelor falite:  
• SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en
faillite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,
1.225,81 lei, notebook, 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 transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
• SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en
faillite bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 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.
• 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 judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. Condițiile de participare, regulamentul
de vânzare va fi achiziționat de la lichidatorul judiciar.  

• SC. CAPLIBA SRL  societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite 
- Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-OXYCUT valoarea de piată
170.609 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 27.07.2018, 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 valoare de piaţă de 3.493,60 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 20.07.2018, ora 14:00   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 .
• SC INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL,societate în reorganizare judiciară, in judicial
reorganisation, en redressement
- apartament  cu 3 camere situat în Florești, jud. Cluj, str. Avram Iancu, nr. 404, parter, ap.1,
comuna Florești, județul Cluj, preț 251.200 lei.
-Licitaţia va avea loc în data de 20.07.2018, ora 11:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din
localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
• SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- vânzarea în bloc: bunul imobil reprezentat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp+
construcție aferentă (sere), stituat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, îmrepună cu utilajul și
echipamente cu montaj ( centrală termică, combustibil biomasă, cu montaj sistem complex de
irigare.) Preț 2,531,144 lei + TVA.
- vânzare individual a bunurilor mobile reprezentate de TRACTOR LAMBORGHINI
R155DT preț 53.147,2 lei , încărcător frontal preț 19.253,8 lei , mașină bilonat preț 18.828,8
lei, freză rotativă FREZĂ F2140 preț 11.484,2 lei, remorcă agricolă UATL15SS preț 8.172,8 lei,
autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț 47.990,0 lei, instalație procesare
preț 46.946,6 lei prețurile nu conțin TVA.
-Licitaţia va avea loc în data de 20.07.2018, ora 13:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din
localitatea Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 

SC FOREST COM SRL , societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul
în sat Certeze, str. Principală, nr. 145 com. Certeze, județ Satu Mare, număr de ordine în registrul
comerțului  J30/933/1992, cod unic de înregistrare RO 668906,   județul Satu Mare .
Creditorii debitorului SC FOREST COM SRL  trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală
a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul limită de 10 zile de la primirea notificării privind deschiderea procedurii pentru
depunerea de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii.
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este    27.08.2018.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor
este  19.09.2018.
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 10.10.2018.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau,
după caz netrecute  de administratorul   judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către
debitor, creditori şi orice altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în
buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. 
Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul ales al administratorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada Avram Iancu .nr. 49,  la data de 24.09.2018, ora 09:00, având ca ordine de zi -
prezentarea stadiului procedurii insolvenţei, prezentarea raportului privind cauzele care au
generat starea de insolvenţă; alegerea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului
judiciar, stabilirea indemnizatiei .  
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SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizică este obligatorie pentru toate
societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social,
care dețin bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asi-
gure protecția acestora.Conform prevederilor legislative aflate în
vigoare, analiza de risc la securitatea fizică are rolul de a identifica
vulnerabilitățile și riscurile, de a determina nivelul de expunere
la producerea unor incidente de securitate fizică. Totodată, ea tre-
buie să găsească și soluții în menținerea siguranței.
ATENTIE
Autorități publice,societăți comerciale cu capital privat,unității de
cult.Executam în regim de urgenta Analiza de risc la securitatea
fizică pentru:
-Unitati de invatamint (universitatii, licee, scoli  gimnaziale,
grădinițe) unitati de cult (case parohiale bisericii) magazine de
toate tipurile, hoteluri, restaurante, baruri, cazinouri, sali de joc,
ateliere, fabricii etc

Preturi negociabile. 

Contact la numarul de mai sus.

Analiza de risc se efectueaza de catre experti, inscrisi in
RNERSF. 

Societatea profesională de insolvenţă 
Redresare Lichidare SPRL Filiala Satu Mare vinde global la licitaţie

publică următoarele bunuri:
-Islanda Dedalus SRL – Casa S+P+E (368,7 mp Scd si 246,14 mp Su) si teren aferent (726 mp) situate in Satu Mare, str. 9 Mai 1877,
nr. 12A, jud. Satu Mare la pretul de 384.419 lei (nu se achita TVA). Casa este structurata astfel: subsol: magazii - depozit, wc; parter:
living, bucatarie, camara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida iar incalzirea se realizeaza cu mi-
crocentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor,
nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 10.07.2018, ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din
10.07.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de 17.07.2018, 24.07.2018 si 31.07.2018, la acelasi pret.
-Melania SRL – cladire administrativa de tip P+M (suprafata construita de 80 mp iar cea desfasurata de 160 mp, iar suprafata utila este
de circa 138,70 mp), depozit de tip P (suprafata construita egala cu cea desfasurata de 130 mp, iar suprafata utila de circa 110,50 mp),
teren intravilan (1772 mp) situate in Viile Satu Mare, str. Principala, nr. 112, jud. Satu Mare la pretul de 182.453,20 lei (nu se achita
TVA) si stoc de marfa (materiale de constuctii si bunuri gospodaresti) la pretul de 29.295,69 lei (TVA inclus). Licitatia pentru vanzarea
acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la
data de 10.07.2018, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 10.07.2018, licitatia va continua in acelasi
loc si la aceeasi ora in zilele de 17.07.2018, 24.07.2018 si 31.07.2018, la acelasi pret.
Potrivit Legilor insolventei, bunurile înstrăinate de către lichidator prin exerciţiul atribuţiilor sale se dobândesc de cumpărător libere de
orice sarcini, cumparatorul avand obligatia achitarii doar a pretului de vanzare si a chetuielilor notariale ocazionate de aceasta vanzare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor trimite lichidatorului oferte in scris la email: redresaresm@yahoo.com sau fax: 0361.428.128
cu cel putin 2 zile inainte de data licitatiei si vor  achita un avans de 10% din valoarea de strigare. De asemenea, potentialii ofertanti pot
sa comunice si direct lichidatorului participarea la licitatie cu 2 zile inainte de data licitatiei la telefoanele 0723.52.11.59 sau 0746.999.771
cu mentiunea ca la aceleasi telefoane vor putea obtine si informatiile suplimentare pe care le solicita.
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Este posibil ca o afacere sau un proiect sa
evolueze sub asteptari si sa aduca doar o
parte din beneficiile pe care ati contat.
Azi sunt sanse sa primiti un ajutor
nesperat din partea unei persoane
apropiate.

TAUR(21 aprilie – 21 mai)
In prima parte a zilei, colegii v-ar putea
ajuta sa gasiti solutia unei probleme care v-
a dat bataie de cap in ultima vreme.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Contextul astral al zilei de azi este
favorabil exprimarii artistice si
activitatilor creative.

RAC(22 iunie – 22 iulie)
Este o zi buna pentru discutii constructive cu
colegii de munca si pentru intruniri cu
prietenii sau cu familia. Aveti ocazia sa va
ocupati de problemele personale ale
membrilor familiei. Puteti gasi solutii inspirate,
care vor contribui la armonia din camin. 

LEU(23 iulie – 22 august)
Azi este posibil sa reinnodati relatia cu
un prieten cu care v-ati certat la un
moment dat din motive care au avut
legatura cu banii sau cu afacerile.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Astazi puteti sa va ocupati de rezolvarea
unor chestiuni care necesita rabdare si
tact. Reusiti sa va temperati spiritul critic
caracteristic Fecioarelor si sa gasiti solutii
care convin tuturor celor implicati.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
La locul de munca sau in afaceri sunteti
tentat sa va asumati prea multe
responsabilitati si s-ar putea sa nu le faceti
fata singur.Din punct de vedere astrologic,
este o zi buna pentru negocieri si pentru
sustinerea examenelor sau a proiectelor.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
In prima parte a zilei este posibil sa aveti
dificultati de comunicare, care va pot afecta
relatiile cu colegii sau cu partenerii de afaceri.
Va sfatuim sa evitati discutarea unor
chestiuni importante.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Cu prilejul unei activitati de studiu sau
de documentare, este posibil sa faceti
cunostinta cu o persoana deosebita, care
va capteaza atentia imediat. 

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
In prima parte a zilei este posibil sa nu
reusiti sa va concentrati asupra unei
lucrari importante. In schimb, este o zi
buna pentru discutii constructive cu
colegii sau cu partenerii de afaceri.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
In prima parte a zilei este posibil sa aveti
o intrevedere placuta cu o persoana cu
care nu v-ati mai vazut de ceva timp.
Seara este posibil sa primiti o veste buna
de la o persoana apropiata. 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Este o zi buna pentru intruniri de afaceri
si calatorii in interes profesional.
Eventualele negocieri au sanse sa se
desfasoare intr-un mod amiabil si
constructiv. 

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc Viata asa
cum e ep6
07:30 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata popu-
lara
12:00 – Film documentar.
Viata asa cum e ep 7,8
13:00 – Printre Randuri
(r)
14:00 – Glasul Bisericii
15:00 – Teleshopping
16:00 – La vasrta noastra (r)
16:30 – Box office
17:00 -  Avocat
18:00 – Ora adevarului 

19:30 – Printre Randuri
(r) 
20:40 – Saptamana
sportiva
21:55 – Marile Orase ep
13,14
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Muzică de petre-
cere
03:00 – Glasul bisericii (r) 
04:00 – Viata la tara (r)
05:00 – Printre Randuri (r)
06:00 – Avocat TV (relu-
are)

Recomandare

21: 30 - Cursă fără frâne
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 Cursă fără frâne 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
Te l e s h o p p i n g
10:00 AP Mon-

denii 11:00  Teleshopping 11:30
Focus din inima României (R)
12:00 Teleshopping 13:00 AP
Sănătate cu stil 13:30 Teleshop-
ping 14:00 Focus  14:30Teleshop-
ping  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 Ni-
meni nu-i perfect 06:00 Chef
Dezbrăcatu’ (R) 06:45 Teleshop-
ping

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 put-

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

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

11:00 12 Mă cheamă Costin
11:20  12 Marțianul  13:40 12
Familia Hollar   15:10 12
Căpitanul America: Război
civil    17:40 Filme și vedete
18:10 12 Familia Fang 20:00 18
Quarry 21:15 18  Hostel -
Căminul 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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O bere cu scaun la cap
Trebuie să

recunoaștem că week-end-
ul ăsta ne-am distrat de
minune în oraș. În căutare
de muzică bună, de locuri
deosebite,  am bătut cen-
trul  orașului la  pas . . .  Și ,
așa cum ne șade bine,  am
căutat imag ini inedite de
la acest festival.. .  De la oa-
meni cocoțați în copac pe
malul Someșului sau
așezați  în caiac până la
copii  suiți  pe statuia lui
Lucaciu.  Iar lâng ă statuia
lui  Lucaciu,  un scaun
așezat taman pe frig iderul
cu bere.. .”O bere cu scaun
la cap”,  a  g lumit un amic
cu gândul că oricum după
mai multe beri ți se urcă la
cap. . .dacă nu stai  l iniștit
pe scaun , la locul tău.. .N-
am mai avut răbdare să
vedem dacă vreun sătmă-
rean mai curajos chiar a
folosit scaunul drept.. .lojă
sau l-a urcat pe frig ider de
amorul artei !

Ei sunt elevii de ZECE
ai Sătmarului
8Vor fi premiați de Guvernul României cu diplome și bani

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!

Guvernul a decis
acordarea unor
stimulente financiare de

câte 1.000 de lei pentru
absolvenţii care au obţinut
media 10 la evaluarea naţională
şi de câte 3.000 de lei pentru cei
care au avut media 10 la
examenul de bacalaureat. Trei
elevi de ”Zece” din județul Satu
Mare vor beneficia de aceste
premii. 

La nivel național, vor
beneficia de aceste stimulente
345 de absolvenţi de clasa a VIII-
a, care au finalizat evaluarea
naţională cu media 10, respectiv
139 de absolvenţi de clasa a XII-
a, care au încheiat cu media
generală 10 examenul de
bacalaureat, sesiunea iunie – iulie
2018.

La nivelul județului
Satu Mare avem trei elevi de nota
Zece. Județul Satu Mare are elevi
de ”zece” la Evaluarea Națională.
La fel ca și anul trecut, și în acest
an în județ avem doi elevi care au
obținut nota maximă la Evaluarea
Națională. Unul dintre elevii de
”Zece” este Briana Biro, de la
Liceul Teoretic Carei. A doua
notă maximă îi aparține lui Mihai
Eduard, de la Școala „Bălcescu-
Petofi”.

Județul Satu Mare are și
un elev de ”Zece” la Bacalaureat.

Este vorba despre Iris Roatiș, șefa
de promoție de la Colegiul
Național Mihai Eminescu.
Performanța de-a dreptul
remarcabilă a fost salutată și de
primarul Kereskenyi Gabor.
”Doresc să o felicit pe eleva Iris
Roatiș de la Colegiul Național
“Mihai Eminescu”, singura din
județ care a luat 10 pe linie la
examenul de Bacalaureat. Iris
Roatiș are în palmares premii de

la opt olimpiade naționale și a
fost laureata mai multor
competiții naționale și
internaționale de dans sportiv.
Felicitări și mult succes și pe
viitor!”, a declarat primarul
municipiului Satu Mare.

Susţinerea copiilor şi a
tinerilor cu performanţe şcolare
este un obiectiv al politicilor
educaţionale promovate de
Guvern.

florin Dura

RECOMPENSĂ. Elevii de ”Zece” ai Sătmarului vor fi premiați
de Guvern

Sătmărenii, primii pe țară. Au câștigat medalia
de aur

Un echipaj al județului
Satu Mare ne-a făcut mândri că
suntem sătmăreni. Echipa ”Pri-
etenii Pompierilor”, coordonată
de profesoara Veronica Bancoș,
a câștigat medalia de AUR pe
țară.

Sâmbătă, începând cu
ora 09.00, pe Arena “Ion Țiriac”
din Brașov, s-a desfășurat etapa
națională a Concursului “Pri-
etenii Pompierilor”, unde au con-
curat 21 de echipaje din 13
județe. 

Așa cum ne-a obișnuit
de atâția ani, d-na prof. Bancoș
Veronica a pregătit concurenți de
aur. În urma unei evoluții de-
osebite, echipajul de fete de la
Palatul Copiilor Satu Mare s-a
clasat pe prima treaptă a podiu-
mului, calificându-se la etapa
internațională a competiției, care
se va desfășura anul viitor în
Elveția.

Remarcăm prestația
foarte bună și a echipajului mixt
al Școlii Gimnaziale Vetiș, care s-

a clasat pe locul șapte, deși s-au
aflat pentru prima dată la acest
nivel al competiției.

Felicitări !!!
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