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Se mai construiește
un ștrand la Satu Mare? 

Guvernul aprobă suma de 1 miliard
de euro pentru contracte de
finanţare multianuale în Cultură

cotidianul sătmărenilor

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

Moldovenii vor să se asocieze după
modelul sătmărean în domeniul apei
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Adunare Generală interesantă 
la AJF Satu Mare

Operatorul irlandez
ryanair a anulat 600 de zboruri
programate pentru săptămâna
viitoare, din cauza unor greve
masive ale echipajelor de zbor
din Belgia, Portugalia şi spania,
potrivit BBC.

vor fi afectaţi peste
50.000 de pasageri care aveau
zborurile rezervate între aceste
ţări, în zilele de 25 şi 26 iulie.

ryanair şi-a cerut scuze
public pentru situaţie. Compa-
nia a contactat deja pasagerii
afectaţi şi a anunţat că dacă un
pasager nu a primit un apel sau

un mesaj, înseamnă că zborul
său nu a fost afectat.

Grevele echipajelor eu-
ropene vin la scurt timp după ce
piloţii companiei au pornit o
mişcare similară, cerând salarii
mai mari şi program de lucru
mai scurt.

Greve masive la ryanair
Operatorul aerian anulează
sute de zboruri 
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Împreună 
pentru sănătate
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 20 iulie 2018
ziua 201 a anului

Soarele răsare la 5 și 40 minute,
apune la 20 și 55 minute.

1514: În urma înfrângerii
răscoalei țărănești condusă de el,
Gheorghe Doja a fost torturat și
executat din ordinul lui Ioan Za-
polya.
1885: A fost legalizat fotbalul
profesionist în Marea Britanie.
1927: La numai cinci ani, Mihai I
devine Regele Românilor în urma
morții regelui Ferdinand I.
1976: Nava spațială americană
„Viking–1" a atins suprafața plan-
etei Marte.

„Marele scop al educației nu e
cunoașterea, ci acțiunea!”

(Herbert Spencer)

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. măritul prooroc
Ilie Tesviteanul
Romano-catolic- Sf. Apolinar,
episcop, martir; Sf. Ilie, profet;
Sf. Aurel, episcop 
Greco -catolic - (†) Sf. Ilie Tes-
biteanul, profet († secolul al IX-
lea î.Hr.)
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Foarte mulţi români
din ţară şi străinătate aşteaptă
mult dorita linişte a bunăstării
sociale. Climatul social este
din ce în ce mai bulversat de
tot felul de contradicţii poli-
tice şi legislative. Tinerii ab-
solvenţi găsesc cu greu un loc
de muncă, în funcţie de pregă-
tirea şi înclinaţiile lor native.
Dacă deschizi televizorul con-
staţi că starea de tensiune re-
zidă din diverse arestări, care
se petrec zilnic în România,
de parc-am fi o ţară de tâlhari,
penali şi corupţi. Divorţurile
şi modul de viaţă obscen, vio-
lenţa din filme şi dezbaterile

politice tensionate întunecă zi
de zi liniştea interioară a ro-
mânilor. Din faţa televizoru-
lui nu mai poţi face diferenţa
dintre adevăr şi neadevăr! O
parte dintre cetăţenii acestei
ţări nu mai înţeleg aproape
nimic din această nebuloasă
mediatică, în timp ce tinerii
cred că aceasta este starea de
normalitate. Valorile morale şi
cele de familie sunt terfelite
de tot felul de „modernisme”
importate dintr-o lume fără...
de Dumnezeu. Cum e posibil
ca nimeni să nu creeze un
cadru legal adecvat sau să su-
pervizeze tot felul de teorii şi
tranzacţii, care s-au efectuat,
specifice economiei de piaţă?
Cum e posibil să dai voie unor
semeni de-ai tăi să o ia pe un
drum nesigur, iar apoi să-i aş-
tepţi la capătul drumului cu
„sabia judecăţii nedrepte”? 

Aşa arată „comenzile
nevăzute” ale celor care doresc
„cu orice preţ” să schimbe
felul moral tradiţional de a fi
şi de a gândi al românilor?  De
multe ori suntem obligaţi să
privim neputincioşi cum sunt
distruse sau ignorate anumite
personalităţi ale acestui popor

! Sunt o sumedenie de între-
bări incomode, care circulă pe
tărâmul „înfloritoarei” noas-
tre Democraţii. Din ce în ce
mai mult, unii oameni capa-
bili au început să tacă! Frica se
instalează zi de zi în casele lor.
Unii mai au curajul să spună
că după legislaţia actuală
„orice român poate deveni
penal” pentru orice „găinărie”.
În ultimii ani am asistat cu
stoicism la cele mai josnice
„piese de teatru” pe care le-au
văzut vreodată românii. Am
gustat din replicile ironice şi
luptele politice „democratice”
bazate pe formula „Circ şi
pâine!”. N-am avut parte de o
perspectivă constructivă inte-
ligentă şi consistentă în ceea
ce priveşte dezvoltarea econo-
mică a acestei ţări! Unii poli-
ticieni şi întreprinzătorii
particulari au fost ignoraţi,
chiar persiflaţi cu tot felul de
invective umoristice şi replici
birocratice. Haosul Interesu-
lui, fie el economic sau politic,
a luat locul mult aşteptatei
stări de normalitate. Scanda-
lurile politice sufocante, me-
diocre, ridicole şi ineficiente,
intens mediatizate, n-au fost şi

nu sunt „amendate” de nicio
lege. 

Avalanşa de legi stu-
foase, elaborate de „şoareci de
bibliotecă”,  a tăbărât asupra
românilor fără ca aceasta să
contureze un sistem social
funcţional, care să fie armoni-
zat pe deplin cu nevoile popu-
laţiei. Majorările de preţuri şi
amenzile sunt „armonizate”,
iar inflaţia ne-a cuprins în
braţe „de nu-i adevărat!”.
Unele salarii sunt de subzis-
tenţă, iar altele, la fel şi unele
pensii, sunt incredibile. După
ce-şi plăteşte „românul de
rând” toate facturile, din sala-
riul minim pe economie,
poate mai are şi o rată lunară
la un credit, rămâne cu banii
de pâine şi câteva alimente ne-
cesare supravieţuirii Dacă
„dăştepţii” ar definitiva un sis-
tem economic eficient, în
condiţiile economiei de piaţă,
care să le confere siguranţă şi
profit echitabil oamenilor de
afaceri, nu de „jaf şi spoliere”
prin intermediul unor „pre-
siuni fiscale legale”, cine oare
n-ar da „Cezarului ce este al
Cezarului” pentru mult dorita
linişte a bunăstării sociale ?!

DUMITRU 
ŢIMERMAN

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi,

de la ora 18:00, şi fii parte din viața
Sătmarului.  O emisiune în care şi
tu poți participa alături de invitații
noștri la dezbaterea celor  mai im-
portante subiecte ale zilei. Realiza-
tor: Victor Constantinovici.

INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN
Actorul ALEXANDRU
MITEA la 86 de ani

În acest an, actorul
ALEXANDRU MITEA
împlineşte 50 de ani de când s-a
angajat la Teatrul de Nord din
Satu Mare. În această emisiune
veţi afla câteva dintre cele mai fru-
moase amintiri, din lumea teatru-
lui românesc, trăite de  actorul
Alexandru Mitea, dar şi câteva
informaţii despre preocupările
sale actuale. Realizator: Dumitru
Ţimerman.

VIAȚA LA ȚARĂ
Lumea producătorilor agricoli
din piețe

Producătorii agricoli de
la țară vin zilnic sau periodic în
piețele din municipiul Satu Mare
pentru a-și vinde produsele. Prin
intermediul emisiunii VIAȚA LA
ȚARĂ, difuzată la NORD VEST
TV Satu Mare, duminică, 22 iulie,
de la ora 13.00, și în reluare mier-
curi, 25 iulie, de la ora 20.45, veți
putea afla mai multe despre viața
lor, problemele, dar și soluțiile pe
care ei le propun decidenților din
domeniul agriculturii. Realizator:
Dumitru Țimerman.

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

Românii aşteaptă mult dorita linişte 
a bunăstării sociale

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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DESTINAŢII DE WEEKEND

Cele mai pitoreşti localităţi din judeţul Satu Mare

Pentru cei care vor să se refu-
gieze din aglomeraţia urbană,
în acest sfârşit de săptămână,

şi caută un loc liniştit de la ţară,
GNV vă sugerează câteva locuri pi-
toreşti din judeţ, adevărate oaze de
linişte şi relaxare.

Corund
Corundul este un vechi sat

din judeţul Satu Mare, prima atestare
documentară fiind în 1423 însă
primele urme de pe raza localităţii s-au
descoperit în locul numit ”Pe Izvoară”,
constau în fragmente de Terra Sigilla-
tra şi datează din sec. II-III p. Chr. În
Corund se află celebra Biserică „Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril” cel mai
frumos monument de arhitectură
populară de lemn din zonă,
numărându-se  printre puţinele clădiri
din judeţ care au rezistat de-a lungul
timpului.  Biserica de lemn din locali-
tatea Corund a fost construită în anul
1723, în locul unei alte biserici atestată
din 1494. Iniţial a fost ridicată în cim-
itir iar materialul lemnos a fost obţinut
din pădurile din jur. A fost strămutată
aici în anul 1868. A fost transportată
pe tălpi de lemn, trase de boi.
Operaţiunea a durat 2 ani. 

Ceea ce face cu adevărat
special acest lăcaş de cult sunt picturile
interioare, ce datează de la începutul
secolului XIX, şi care frizează
canoanele ortodoxismului înfăţişând
diavoli cu coarne şi o femeie
dezbrăcată, personificarea ciumei,
potrivit specialiştilor în iconografie.
Nimeni nu ştie cine a pictat acele
scene, însă biserica din Corund (co-
muna Bogdand) nu este singurul lăcaş
de cult cu o asemenea iconografie. Bis-
erici cu picturi asemănătoare sunt şi în
alte zone ale ţării precum în Deseşti
(judeţul Maramureş) şi Almaş Sălişte
(judeţul Hunedoara).

Specialiştii sunt de părere că
picturile redau una din versiunile
apocrife ale Apocalipsei care, conform
acestora era o scriere destul de
răspândită la finele veacului al XVIII-
lea, dar încă neidentificată de
cercetătorii acestui domeniu.   Ceea ce
ne atrage atenţia în momentul în care
trecem pragul lăcaşului de cult este bo-
gata iconografie ce înfăţişează păcatele
umane, respectiv pedepsele pentru
acestea. Interesant este şi faptul că

lipsesc anumite elemente ale Judecăţii
de Apoi. Spre exemplu, nu apare Hris-
tos cu apostolii, dar lipsesc şi cei drepţi,
elemente atât de obişnuite în icono-
grafia ortodoxă.

Căpleni
Numele localităţii derivă

din limba turcă şi înseamnă “tigru”, iar
istoria sa este în strânsă legătură atât cu
istoria mocirlei Ecsed, cât şi cu
construcţia în stil neo-roman a bisericii
construite de Ybl Miklos, monumen-
tul cel mai preţios al comunităţii.    

Aici se află înmormântaţi
membrii familiei Karolyi, care au fost
moşieri bogaţi de origine maghiară.
Printre aceştia se află şi Karolyi Sandor,
care în secolul al XVIII-lea (începând
cu 1712) a adus în Căpleni colonişti
din regiunea Baden-Wurtenberg,
Pădurea Neagră şi lacul Boden, în total
127 de familii. Astfel, Căpleni a de-
venit o localitate majoritar şvăbească.

Cripta familiei Karolyi se
află în subsolul bisericii “Sfântul
Anton” din Căpleni, la o distanţă de
patru km de impozantul şi frumosul
castel din care se conducea întreaga
zonă. Cripta a fost construită de către
Karolyi Sandor (1669—1743), gen-
eral glorios al lui Francisc Rakoczi al
II-lea, în anul 1711, în locul unei
mănăstiri abandonate.

Trupurile marilor grofi au
fost aduse acasă la biserica din Căpleni,
indiferent că au murit la Paris, Viena
sau Budapesta.   În prezent, se află
înmormântaţi aici 36 de membri ai
familiei Károlyi. Pe lângă sicriele lor, se
mai găsesc aici două urne de argint, în
care se află inimile îmbălsămate ale
soţiilor conţilor Károlyi Antal şi
Károlyi József. 

Ultimele funeralii oficiate
aici au avut loc în 1943. Poarta mau-
soleului nu s-a deschis vizitatorilor
curioşi înainte de anul 1948.   Se spune
că ar exista o trapă prin care se poate
coborî în subteranele bisericii, iar de
aici un tunel duce până la Castelul din
Carei, reşedinta familiei Karoly timp
de mai multe sute de ani.

Vama
Vama este o cunoscută lo-

calitate prin produsele sale ceramice,
care perpetuează vechiul obicei dacic
al olăritului. Aşezată în sudul Ţării

Oaşului, pe şoseaua ce leagă Satu Mare
de Sighet, chiar înainte de intrarea în
Negreşti-Oaş, comuna Vama a fost un
important centru de ceramică, unde
smalţul asociat cu motive, culori şi pro-
cedee noi, a apărut de timpuriu, sub
influenţa ceramicii bizantine. Muzeul
ceramicii-Vama expune peste 500 de
piese, unele cu o vechime de peste 300
de ani. Culorile cu care se ornează
vasele sunt naturale, aidoma celor de
acum 2.000 de ani.

Aici trăieşte meşterul Ist-
vanfi Gheza, ultimul artizan al ceram-
icii sătmărene care încă mai
promovează ceramica de Vama dar şi
singurul olar care a făcut demersuri
pentru învăţarea acestui meştesug în
şcoală, la orele de lucru manual.   Vasele
pe care el le creează sunt însă vândute
nu doar prin intermediul Muzeului
din Negreşti Oaş, ci şi de acasă, din ate-
lierul micuţ pe care şi l-a amenajat.

Măriuş
Pitorescul sat din comuna

Valea Vinului este una din cel emai
vechi localităţi din judeţ. Măriuşul este
atestat încă din 1424. Satul este unul
izolat, din Valea Vinului trebuie să mai
mergeţi încă 7 km pe un drum de
pământ. În evul mediu, Măriuşul a
făcut parte din domeniul voievodului
Dragfi, cel care avea să ajungă până în
poziţia de al doilea om în Regatul Un-
gariei.

Cu doar 250 de locuitori,
Măriuşul este unul din cele mai mici
sate din judeţul Satu Mare. Principala
atracţie este cu siguranţă Mănăstirea
Izvorul Tămăduirii, înfiinţată în 1993,
loc de pelerinaj pentru codreni. Biser-
ica de lemn s-a construit pe temelii de
piatră şi este nepictata, fiind o ctitorie
a credincioşilor locului.

Luna Şes
Nici nu se mai poate imag-

ina o excursie în Ţara Oaşului, fără să
dăm o raită la unul din cele mai splen-
dide locuri: Luna Şes. Aici înfloreşte o
staţiune de schi dotată la cele mai înalte
standarde. Locaşul monahal şi chiliile
aferente pot primi oricând turiştii care
vor să-şi umple sufletul cu lumina
credinţei şi frumuseţea sălbatică a na-
turii.   Baza de agrement va fi întregită
de o scenă în aer liber şi cîteva sute de
locuri de parcare şi campare, astfel că
în scurtă vreme, Luna Şes va deveni
punctul de atracţie numărul unu, pe

timp de iarnă, dar şi în celelalte an-
otimpuri.

Până când Luna Şes va de-
veni o staţiune căutată, aveţi posibili-
tatea să faceţi drumeţii de neuitat în
zonă. La intrarea în Negreşti, pe
dreapta, începe un drum care te duce
până la clădirea Ocolului Silvic.Un
drum pietruit pe care îl puteţi străbate
cu maşina în aproximativ 20 de
minute. Lângă cabana Ocolului Silvic
există şi posibilităţi de campare, chiar
pe malul pârâului Talna. De aici puteţi
urma unul din traseele marcate prin

munţi.
Un traseu splendid, dar

destul de dificil, este cel ce duce spre
vârful Pietroasa, marcat cu albastru.
Aveţi de urcat prin pădure în jur de 3
ore, pe un traseu plin de frăguţe şi apoi,
mai sus, cu tufe imense de afine. Ca să
ajungeţi în vârf va trebui să urcaţi o
pantă foarte abruptă, pe o distanţă
destul de mică, dar sacrificiul merită.
Din vârful Pietroasei (1201 m) vi se
dezvăluie în toată frumuseţea ei toată
Ţara Oaşului. Pe traseele de la coborâre
există şi un izvor cu apă de borcut.

niColae ghiŞan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 20.07. 2018 la ora 9:30
la Cabinet Dr. Coica, va consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST 

REUMATOLOGIE 
Programări:0732.116.837
0261/766.390, 0261/779.999

Zilnic intre orele 11:00-13:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR PSIHIATRIE

Programări: 0261.766.390;
0261.779.999

Zilnic intre orele 08:00-16:00
la Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian
Blaga CU 8/4,
va consulta:

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST 

ALERGOLOGIE IMUNOLO-
GIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletul de
Trimitere de la medicul de familie!

Programări: 0740.839.818

Zilnic intre orele 10:00-16:00

la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Bancea Nicoleta

MEDIC SPECIALIST 
DERMATO-VENEROLOGIE

oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953

Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450

In fiecare Marti şi Joi la Cabinet Dr.
Coica, bl. CU 18/1
va consulta:

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 consulta:
Dr. Stancu Lapuste Ramona
MEDIC SPECIALIST EN-
DOCRINOLOGIE
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 NEU-
ROLOG
Programări: 0261/766390
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Pesta porcină africană afectează tot mai multe
gospodării și firme sătmărene

Amenzi de peste
32000 lei date într-o zi

Miercuri,  18 iulie a.c.,
polițiștii sătmăreni au desfășurat
activități pentru asigurarea unui
climat de siguranță pentru
locuitorii din județ.

Pentru neregulile
constatate, polițiștii au aplicat
peste 130 de sancțiuni
contravenționale,  în valoare
totală de aproximativ  32 000
de lei.

De asemenea, ca urmare
a abaterilor constatate, polițiștii
rutieri au dispus măsura
complementară de suspendare a
dreptului de a conduce
autovehicule pe drumurile publice
pentru 5 conducători auto. 

Acțiune comună
Poliție- RAR

Polițiștii din cadrul
Biroului Rutier, împreună cu
specialiști RAR, au desfășurat
miercuri  o acțiune, pe raza
municipiului Satu Mare, pentru
identificarea conducătorilor auto
care circulă cu autovehicule care
prezintă defecțiuni tehnice.

Pentru neregulile
constatate, au fost aplicate 33 de
sancțiuni contravenționale și  au
fost retrase patru certificate de
înmatriculare.

Recomandările
polițiștilor pentru o
vacanță liniștită!

Vacanţa de vară este în
plină desfășurare, și este o perioadă
în care copiii pot deveni
vulnerabili în faţa diferitelor tipuri
de infracțiuni, din cauza faptului
că îşi petrec mai mult timp fără
supravegherea părinţilor sau a
cadrelor didactice, frecventează
zone de agrement, cluburi, sau
merg în tabere şi excursii.

Pentru o vacanță
liniștită și sigură, recomandările
polițiștilor pentru copii sunt
următoarele:
Dacă sunteți singuri acasă:
- nu deschideţi niciodată uşa
necunoscuţilor, chiar dacă vă
spun că sunt trimişi de către
părinţii voştri;
- nu spuneţi persoanelor străine
care sună la telefon că sunteţi
singuri acasă;
- sunaţi/mergeţi la un vecin de
încredere în cazul în care vă este
frică, vă simțiţi amenințați sau
aveţi o urgență;
- în caz de nevoie sunaţi-vă
părinţii, rudele sau apelaţi
numărul unic de urgenţă 112.
Atunci când intraţi pe Internet:
- nu intraţi pe site-uri nepotrivite
pentru vârsta voastră;
- nu deschideți email-uri, fișiere,
pagini Web pe care le primiți de
la persoane pe care nu le
cunoașteți sau în care nu aveți
încredere. De asemenea, nu
instalați programe pe care nu le
cunoașteți;
- nu dați parola nimănui, cu
excepția părinților sau a tutorilor;
- nu daţi niciodată date personale
(nume, adresa) sau fotografia
celor cu care corespondaţi pe
Internet. Nu stabiliţi întâlniri cu
persoane pe care le cunoașteţi
doar de pe Internet;
- niciodată nu achiziționați
produse de pe internet fără știrea
sau încuviințarea părinților.

Târgurile din comune au
fost închise pe o perioadă
nedeterminată ca urmare a unei
măsuri naționale luate pentru a
preveni răspândirea pestei porcine.
Cetățenii sunt rugați să anunțe orice
suspiciune pentru o intervenție rapidă
a autorităților abilitate.

Nicolae Dumuța,
directorul Direcției Sanitar Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor, în
cadrul ședinței lunare a Autorității
Teritoriale de Ordine Publică, ce a
avut loc ieri la Carei, a atras atenția
primarilor din zonă asupra măsurilor
ce se impun a fi luate pentru
prevenirea și combaterea pestei
porcine. În primul rând, porcii nu mai
pot fi vânduți la târgurile din județ fără
avizul special al DSVSA. Pe de altă
parte, crescătorii de animale trebuie să
țină porcii în spații împrejmuite, să nu-
i hrănească în niciun caz cu resturi
menajere, în special cu cele provenite
de la vânat. Nu în ultimul rând,
medicul veterinar trebuie înștiințat în
caz de îmbolnăvire sau de mortalitate

a porcilor. Totodată, sătmărenii
trebuie să cunoască faptul că vor fi
despăgubiți la prețul pieței al cărnii de
porc.

”Din păcate, nici în Europa
nu există o regulă de combatere a
pestei porcine. Avem până acum
rezultate bune în judeţ, dar ne aşteaptă
perioade lungi de restricţie, deci
vremuri grele. În această zonă am avut
cazuri pozitive pe fondul de vânătoare
de la Supur, Cehal sau Săuca, unde
mistreţii sunt în număr crescut. Am
rugămintea ca pe lângă ce transmitem
în scris să ducem o luptă comună
pentru a avea succes, în focarele din
mediul domestic trebuie să acţionăm
cât mai rapid. Situaţia este dramatică
acum în judeţul Tulcea. Se duce o
luptă asiduă pentru ca pesta să nu
pătrundă în fermele comerciale pentru
că am avea parte de consecinţe
dramatice.  Este foarte important
timpul de reacţie”,  a specificat Nicolae
Dumuţa. Zonele cu restricții drastice
sunt în jurul localităților Săcășeni, Pir
și Cehal.

Laboratorul DSVSA
analizează zilnic între 30 și 80 de probe
pentru siguranța cetățenilor.

Pesta porcină africană este o
boală cauzată de un virus foarte
rezistent în mediu şi alimente, afectând
toţi porcii domestici şi sălbatici, dar
boala nu se transmite de la animale la
om, prin urmare nu afectează direct
omul, deşi omul reprezintă un vector
important în diseminarea acestei boli
exotice fie prin contact direct, fie prin
intermediul unor produse, furaje sau
alte instrumente. 

La ședință, alături de
membrii ATOP, au participat șefii de

post și primari sau viceprimari din
Carei, Andrid, Berveni, Cămin,
Căpleni, Ciumești, Foieni, Moftin,
Petrești, Pișcolt, Sanislău, Tiream,
Urziceni, precum şi reprezentanţi ai
Inspectoratelor Judeţeane de Poliţie,
Jandarmi și ISU.  Tot în întâlnirea din
19 iulie, s-au discutat stadiul obținerii
Avizului ISU de înființare a serviciului
voluntar pentru situații de urgență pe
raza UAT-urilor, conform ordinului
M.A.I. 96/2016 și modul în care se
realizează pregătirile pentru
manifestările cultural-artistice care au
loc în aer liber și prezența forțelor de
ordine la acestea. 

Moldovenii vor să se asocieze după
modelul sătmărean în domeniul apei
8 O delegație din Republica Moldova se află la Satu Mare pentru a  învăța
modelul de bună practică privind asocierea în ADI Apă-Canal

Mai multe raioane din
regiunea Cahul își
dorescă să se asocieze

într-o formulă asemănătoare cu
Asociația de Dezvoltare
Intracomunitară (ADI) Apă-
Canal Satu Mare. În acest sens,
o delegație din Republica
Moldova, formată din primari și
reprezentanți ai companiilor de
apă din zona Cahul, se află în
aceste zile la Satu Mare pentru a
învăța din reușitele, dar și din
greșelile sătmărenilor în acest
domeniu. Delegația a participat
ieri la ședința ordinară a ADI
Apă-Canal Satu Mare. 

La ședința ADI 
Apă-Canal

Ședința ADI Apă-
Canal a fost coordonată de
președintele Consiliului
Județean, Pataki Csaba, la
eveniment, în afară de delegația
din Moldova, mai fiind prezenți
membrii Consiliului Director,
adică primari, printre care și
Kereskenyi Gabor, dar și
conducerea operatorului de apă
din județ, SC Apaserv Satu Mare
SA. 

Delegația moldoveană a
putut asista la felul în care
decurge o ședință a ADI Apă-
Canal, explicându-li-se, totodată,
că materialele dezbătute au fost
trimise în prealabil membrilor
Consiliului, care le-au putut citi
și chiar dezbate înainte de
ședință. 

Ce spun moldovenii
După finalizarea

ședinței, li s-a oferit posibilitatea
oaspeților moldoveni să-și
expună atât punctul de vedere a
ceea ce au văzut la Satu Mare dar
și cum văd ei posibilitatea de a
duce în Moldova ceea ce au văzut
la Satu Mare. 

Unul dintre oaspeții
moldoveni, directorul
Companiei de Apă din orașul
Cahul, a arătat că este bucuros că
o parte dintre primarii din zona
din care provine au avut
posibilitatea să vină la Satu Mare
să vadă pe viu cum conlucrează
primarii într-o astfel de asociație,
exprimându-și speranța că acest
lucru va fi posibil și în zona

Raionului Cahul. 
Un alt reprezentant al

moldovenilor a precizat că au
venit la Satu Mare pentru a
împărtăși experiența
sătmărenilor, dar și pentru a
învăța din greșelile acestora. 

Ambii vorbitori din
Republica Moldova au arătat că
un impediment destul de mare ar
fi diferențele în ceea ce privește
legislația dintre cea existentă în
țara vecină și cea existentă în
România. 

Încurajări din partea
sătmărenilor

Atât președintele
Consiliului Județean, Pataki
Csaba, cât și președintele

Consiliului Director ADI Apă-
Canal, Octavian Lazin, i-au
încurajat pe primarii moldoveni
să își unească forțele într-o astfel
de asociere ca și cea existentă la
Satu Mare, dar să evite unele
greșeli făcute de sătmăreni.
Totodată, cei doi au arătat că și
legislația din Republica
Moldova poate fi îmbunătățită,
așa cum de altfel s-a întâmplat,
de-a lungul timpului, și cu cea
din România. 

În afară de municipiul
Satu Mare, delegația din
Republica Moldova a mai vizitat
municipiul Carei și orașul
Negrești-Oaș, unde au stat de
vorbă cu autoritățile locale de
acolo și din comunele
învecinate.

ÎNVĂȚARE. Moldovenii vor să urmeze modelul sătmărean în ceea ce privește
asocierea în domeniul apei și canalizării

FLORIN DURA
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Se mai construiește un ștrand
la Satu Mare? 
8Primăria face pregătiri pentru ca un areal din oraș să fie declarat
stațiune balneoclimaterică

Primăria face pregătirile
necesare astfel încât să
mai poată fi construit

încă un ștrand la Satu Mare.
Astfel, ieri, în cadrul ședinței
Consiliului Local, a fost apro-
bat, în unanimitate, proiectul de
hotărâre privind aprobarea în-
tocmirii şi depunerii unei docu-
mentaţii tehnice, inclusiv a unui
studiu de fundamentare, în ve-
derea atestării unui areal din
municipiul Satu Mare ca sta-
ţiune balneoclimaterică. 

Scopul demersului
La solicitarea

președintelui de ședință, social-
democratul Ciprian Crăciun, vi-
ceprimarul Adrian Albu a dat
câteva explicații cu privire la acest
proiect. Cu alte cuvinte, va fi
aleasă o zonă unde va fi întocmită
o documentație pentru ca acel
areal să fie atestat ca stațiune bal-
neoclimaterică. În baza acestui
atestat, atât autoritățile locale, dar
și întreprinzătorii privați, chiar și
asociațiile dintre stat și privat, vor
putea accesa fonduri europene
pentru dezvoltarea, în arealul res-
pectiv, a unei stațiuni turistice.
Asta înseamnă că, cel mai proba-
bil, va mai fi construit încă un
ștrand. 

Programul Operaţio-
nal Regional 2014-2020, Axa
prioritară 7, Prioritatea de in-
vestiţii 7.1 sprijină următoarele
acţiuni: Dezvoltarea infras-
tructurii pentru turismul bal-
near; Crearea şi extinderea
infrastructurii de agrement, in-
clusiv a utilităţilor aferente;
Amenajarea obiectivelor turis-
tice naturale  de utilitate pu-
blică precum şi crearea/
modernizarea infrastructurilor
conexe de utilitate publică;
Dezvoltarea de infrastructuri
publice la scară mică pentru va-
lorificarea atracțiilor turistice;
Activități de marketing și pro-

movare turistică ale obiectivu-
lui finanțat.

Una din condiţiile
obligatorii de eligibilitate este
ca Solicitantul să fie declarat
staţiune balneoclimaterică con-
form Ordonanţei 109/2000
privind staţiunile balneare, cli-
matice şi balneoclimatice şi
asistenta medicală balneară şi
de recuperare, actualizată cu
modificările şi completările ul-
terioare şi HG 1154/2000 pri-
vind aprobarea Normelor
tehnice unitare pentru realiza-
rea documentaţiilor complexe
de atestare a funcţionării sta-
ţiunilor balneare, climatice şi
balneoclimatice şi de organi-
zare a întregii activităţi de uti-
lizare a factorilor naturali.

În vederea realizării
acestui obiectiv este necesară
întocmirea şi depunerea unei
documentaţii tehnice şi a unui
studiu de fundamentare care să
stea la baza atestării ca staţiune
balneoclimaterică a unui areal
din municipiul Satu Mare, se
arată în expunerea de motive a
acestui proiect de hotărâre.

Asta înseamnă că, cel
mai probabil, va mai fi con-
struit încă un ștrand la Satu
Mare, iar acum se fac primii
pași în acest sens. 

Pasarelele din Cen-
trul Nou, reabilitate

Tot în ședința de ieri a
fost aprobat și proiectul de hotă-
râre privind aprobarea D.A.L.I.
şi a indicatorilor  tehnico-econo-
mici la obiectivul de investiţie:
„Modernizare pasaje pietonale
care fac legătura între Centrul
Nou și digul de pe malul drept al
râului Someș din municipiul Satu
Mare”. Investiţia care face obiec-
tul acestei D.A.L.I. are ca obiectiv
general „Modernizarea pasajelor
pietonale care fac legătura între
Centrul Nou și digul de pe malul
drept al râului Someș din muni-
cipiul Satu Mare”.

Obiectivul urmărit prin
realizarea acestei investiţii este
asigurarea continuitatii si moder-
nizarea infrastructurii rutiere, eli-
minarea factorilor de poluare, risc
asupra sigurantei si sanatatii po-

pulatiei şi creşterea gradului de
confort pe plan local, precum și
asigurarea continuității viitoare-
lor piste de bicicliști din Centrul
Nou și de pe digurile râului
Someș, respectiv cu cea de pe
Drumul Careiului prin interme-
diul viitoarei pasarele pietonale
peste râul Someș.
Funcționalitatea principală a
acestor pasarele este preluarea și
asigurarea accesului pietonal și
velo din Centrul Nou al munici-
piului Satu Mare  pe digul de pe
malul drept al râului Someș, res-
pectiv traversarea râului Someș
atât pietonal cât și velo pe viitoa-
rea pasarelă pietonală peste râul
Someș. Necesitatea realizarii
acestei investitii este datorata si
faptului ca Primaria municipiului
Satu Mare doreste promovarea
unor strategii cu emisii scazute de
dioxid de carbon in municipiu,
inclusiv promovarea mobilitatii
urbane multimodale durabile,
prin investitii bazate pe Planul de
mobilitate urbana durabila al
municipiului Satu Mare, care au
impact semnificativ la cresterea
calitatii vietii cetatenilor. 

FloRin DuRa

Recomandările
polițiștilor pentru o
vacanță liniștită!
Dacă ieşiţi la joacă:
- înainte de a pleca undeva, cereţi
voie părinţilor sau bunicilor, spu-
nându-le unde mergeţi, cu cine,
cum ajungeţi acolo şi când vă în-
toarceţi;
- nu afişaţi la vedere cheia de la in-
trarea în locuinţă, bani, bijuterii sau
telefonul mobil;
- nu vă jucați pe stradă! Găsiţi alte
locuri de joacă !; 
- nu discutaţi cu persoane străine
despre voi, cum vă cheamă, unde lo-
cuiţi;
- nu plecaţi niciodată cu persoane
străine, chiar dacă vă promit că vă
vor da bani sau un cadou;
- nu vă apropiaţi şi nu urcaţi în au-
toturismele unor persoane necu-
noscute;
- dacă un copil mai mare sau un
adult se poartă urât cu voi, vă vor-
beşte urât sau vă ameninţă cereţi
imediat ajutor de la cei din jur, chiar
dacă nu îi cunoaşteți,
- atunci când ieşiţi cu bicicleta sau
rolele, aveţi mare grijă pe unde mer-
geţi. În nici un caz pe şosea. Aveţi
grijă să nu fiţi loviţi de alte persoane
şi să nu traversaţi strada decât pe la
semafor sau pe la trecerea de pie-
toni, aşa cum aţi învăţat;
- Nu mergeţi singuri să cumpăraţi
ceva, mai ales după lăsarea întune-
ricului;
- Nu intraţi în scara blocului sau în
lift cu persoane pe care nu le cu-
noaşteţi.
Atunci când plecaţi cu părinţii/ru-
dele în vacanţă:
- în locuri aglomerate, nu vă înde-
părtaţi de părinţi/rude;
- cereţi întotdeauna voie atunci
când plecaţi undeva;
- asigurați-vă că știţi numele, numă-
rul de telefon al părinților/rudelor
și numele hotelului în care staţi;
- în cazul în care v-aţi rătăcit, nu în-
cercaţi să vă căutaţi singuri părinții.
Staţi într-un loc unde puteţi fi vă-
zuţi. Apelaţi la un polițist, salvamar,
o vânzătoare sau un adult însoțit de
un copil.
În spaţiile de cazare:
- nu permiteţi persoanelor cunos-
cute ocazional accesul în cameră;
- nu stabiliţi relaţii de prietenie cu
orice persoană care pare sociabilă!
De cele mai multe ori, infractorii
pozează în persoane „binevoitoare”
care vor să vă ajute;
- la plecarea din cameră ori pe tim-
pul nopţii, asiguraţi atât uşa de
acces în cameră, cât şi uşa de la bal-
con şi ferestrele.
La munte:
- nu vă aventuraţi pe trasee mon-
tane nemarcate sau cu grad ridicat
de periculozitate, mai ales dacă  nu
aveţi echipamentul necesar!
- nu vă îndepărtaţi de grupul din
care faceţi parte, riscaţi să vă rătă-
ciţi!
- anunţaţi familia unde vreţi să mer-
geţi şi când vreţi să vă întoarceţi!
Pe plajă:
- atragem atenţia copiilor care îşi
petrec vacanţa pe litoral să nu se
aventureze la distanţă mare de
ţărm şi să nu utilizeze ambarcaţii
neadecvate pentru navigaţie, în
special când vremea este nefavora-
bilă.
- solicitaţi, ori de câte ori este ne-
voie, sprijinul poliţiştilor  pentru
asigurarea ordinii şi siguranţei pu-
blice în staţiunile de pe litoral!
Să aveți o vacanță în siguranță,
plină de experiențe frumoase!

ȘEDINȚĂ. Toate proiectele de hotărâre au fost aprobate în unanimitate de consi-
lierii locali sătmăreni

Registrul Spaţiilor Verzi, întocmit și aprobat la Satu Mare
Pentru prima dată, mu-

nicipiul Satu Mare are întocmit
şi aprobat Registrul Spaţiilor
Verzi - un sistem informaţional
de tip GIS (Sistem Informaţional
Geografic), o documentaţie
complexă care cuprinde date,
informaţii şi planuri privind
terenurile definite ca spaţii verzi,
dar şi terenuri degradate care pot
fi reabilitate ca spaţii verzi. Reg-
istrul Spaţiilor Verzi din Satu
Mare, un instrument necesar
pentru o mai bună gestionare a
domeniului public din municip-
iul reşedinţă de judeţ, a fost

aprobat joi, în şedinţa Consiliu-
lui Local.

Suprafaţa totală a
spaţiului verde din municipiul
Satu Mare este de 221,70 ha din
care parcuri, grădini şi scuaruri
21,69 ha. Suprafața terenurilor
degradate care pot fi amenajate
ca spaţii verzi este de 25,77 ha.
Numărul de arbori inventariaţi
este de 38.372 bucăţi din care
pe 115 bucăţi au fost montate
plăcuţe ce conţin denumirea
ştiinţifică a arborelui şi
numărul de identificare.

Registrul Spaţiilor
Verzi este un program necesar
pentru accesarea fondurilor eu-

ropene și dezvoltarea zonelor
verzi!
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Împreună pentru sănătate
8 Județele Satu Mare și Bihor vor colabora în domeniul sănătății

După mai multe runde de
discuții purtate între
conducerile Consiliilor

Judeţene din Satu Mare și
Bihor, s-a ajuns la o înţelegere în
urma căreia Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Oradea va
primi, în comodat, de la Spitalul
Judeţean Satu Mare, o pompă
de circulaţie extracorporeală.
Acesta este ultimul aparat nece-
sar pentru ca, la Oradea, să
poată fi efectuate operaţii pe
cord deschis. Dispozitivul, în
valoare de aproximativ 150.000
de euro, a fost achiziţionat în
anul 2012 din bugetul judeţului
Satu Mare, însă nu a fost folosit
niciodată din cauza lipsei perso-
nalului specializat. 

Acord perfectat la
Oradea

Președinții celor
două Consilii Județene, Pa-
taki Csaba și Pasztor Sandor,
respectiv managerii celor
două spitale implicate în
această colaborare, Adrian
Marc și Gheorghe Carp, s-au
întâlnit în data de 18 iulie
2018 la Oradea, pentru a
perfecta acest acord.  

“Spitalul Judeţean

din Satu Mare a încercat să
înfiinţeze o secţie de chirur-
gie cardio-vasculară, dar din
cauza lipsei de personal nu s-
a reușit dezvoltarea acesteia.
Având însă la dispoziție acest
aparat, am avut de ales între
a rămâne neutilizat sau a-l
oferi pentru o anumită
perioadă de timp Spitalului
din Oradea. Am decis să ne
unim forțele și să venim în
acest fel și în sprijinul bolna-
vilor sătmăreni care vor
putea să apeleze la un centru
apropiat care să ofere
asistență medicală în această
specializare. În momentul în
care în Satu Mare vom putea
să asigurăm toată linia de
intervenție, incluzând sală de
operație, terapie intensivă,
supraveghere post - operato-
rie, aparatul va fi readus la
Spitalul Județean de Urgență
Satu Mare. În România
există, în acest moment, doar
7 tehnicieni specializați în
utilizarea acestui aparat”, a
declarat președintele Consi-
liului Județean Satu Mare,
Pataki Csaba.

Aparat folosit pentru
operații pe cord deschis

Intervențiile pe cord
deschis se vor face la Spitalul

Clinic Județean de Urgență
Oradea începând din toamna
acestui an, în cadrul Programu-
lui Național de Chirurgie Car-
dio-Vasculară. 

“Spitalul din Oradea
va folosi acest aparat pentru
operaţii pe cord deschis, având
o echipă întreagă de specialişti
pentru pompă, chirurgi,
anestezişti, terapie intensivă.
Acest dispozitiv este foarte im-

portant în astfel de intervenții,
menținând circulația activă în
timpul operației către nivelul
cerebral și plămâni, putându-se
în acest fel realiza proceduri
chirurgicale complexe. După
includerea unității spitalicești
din Oradea în Programul
Național de Chirurgie Cardio-
Vasculară, județul Satu Mare va
fi sprijinit în ceea ce privește be-
neficiile acestui program”, a

afirmat managerul Spitalului
Județean de Urgență Satu Mare,
Adrian Marc.

De altfel, între cele
două unități spitalicești există
o colaborare de peste 15 ani.
Pe unele specializări, rezidenții
sătmăreni sunt școliți la Ora-
dea, iar apoi se întorc la Satu
Mare. Este vorba în special de-
spre urgențe generale și partea
de neo-natologie. 

CRISTIAN STAN

Concurs internațional de
slalom la Satu Mare organizat
de Caiac SMile

După ce săptămâna
trecută, membrii juniori ai clubu-
lui Caiac SMile, cu susținerea
Consiliului Județean Satu Mare,
coordonați de președintele
Asociației Caiac SMile, Ionuț
Stancovici, au participat la concur-
sul internațional de slalom din
Austria, la finele acestei săptămâni
va fi organizat la Satu Mare un
concurs internațional de slalom.
Concursul efectiv va avea loc pe
Someș, în zona Podului Decebal.

Vineri, de la ora 12.00,
vor avea loc antrenamentele, iar
sâmbătă, de la ora 12.00, se va

desfășura concursul propriu-zis.
”Îi invităm pe sătmăreni

să participe în număr cât mai mare
la acest concurs, iar duminică,
celor interesați, le oferim posibili-
tatea unei experiențe într-un caiac
pe apele Someșului”, a mai spus
Ionuț Stancovici.

Tot duminică, după ce
între orele 10.00 și 15.00 va avea
loc acțiunea ”Porți Deschise”, de
la ora 15.00, sătmărenii sunt
invitați la o dublă aventură pe
Someș. Cu caiacele până la Vetiș
și cu bicicletele înapoi, la Satu
Mare. 

Lansare de carte ”Istoria unei
cetăți 1215 – 1945”, la Ardud

Primăria și Consiliul
Local Ardud, Asociația
Culturală „ Aug ustin
Mircea” au onoarea de a vă
invita la lansarea primului
volum al monografiei
orașului Ardud. Evenimen-
tul se va desfășura duminică,
22 iulie 2018, începând cu
ora 13:30 în Cetatea Ardud.
La lansarea de carte va par-
ticipa și  trupa Nomen Est
Omen condusă de către prof.
univ.  dr.  Mihai Plămădeală
din București.

”Cartea soților Berci
este un exemplu de reclădire,
de înălțare sufletească ,  de
mângâiere,  de prietenie,  de
conviețuire pașnică . Ghidul
cetății a ajuns stăpânul ei și
ține porțile larg deschise
pentru toți cei ce doresc să
cunoască istoria .  Călătoria
în timp nu este numai un
coșmar, ci și  o blândă aduc-
ere aminte a perioadelor de
pace și de bună înțelegere. A
perioadelor când s-au născut
copii,  când s-au făcut
nunțile și vinul a curs din ul-
cioare,  a umplut paharele
pentru închinare și  pentru
progres.

Citind această lu-
crare,  am descoperit că
Ștefan Berci s-a întrecut pe
sine. Alături de soția sa , Ro-

dica, a găsit formula cea mai
potrivită de a clădi o lucrare
memorabilă. Au broscodit în
stele, le-au căutat pe fundul
apelor, atunci când apa isto-
riei  a fost l iniștită ,  atunci
când apele nu au fost tulburi
și stelele s-au putut reflecta
în ele…!”,  afirmă, despre
această carte,  Nicoară Mi-
hali. 
Moderator: Liviu Pancu
Invitați :  Prof.  univ.  dr.  Lu-
cian Nastasă – Kovacs, Man-
ager al Muzeului de Artă din
Cluj
Nicolae Decsei, Președintele
de onoare al  Comunității
evreiești din Satu Mare.

Ardud - Oraş
Medieval!

Ne-am obişnuit ca, în
fiecare an, Ardudul să ne ofere, poate,
cel mai frumos festival, cu mult mai
mult ca o “zi a oraşului”, prin Festi-
valul medieval realizat cu forţe pro-
prii, dar şi cu sprijinul specialiştilor
din Tg. Mureş!

Sigur, primarul Ovidiu
Duma ştie deja ce aşteaptă locuitorii,
an de an, de la acest festival ce încântă
privirile tuturor. Interesant că, acest
primar se gândeşte la satisfacţiile es-
tetice pentru toate vârstele, oferind
spectacole adecvate şi reuşind să rea-
lizaze ceva util şi plăcut pentru toţi,
de la mic la mare!

Oraşul Ardud a devenit
acum o mândrie a judeţului, înscri-
indu-se printre puţinele, dar marile
centre medievale ale ţării. Prin Ardud
se vorbeşte în ţară şi în lume de
judeţul Satu Mare, aducând la Festi-
val, şi nu numai, turişti de pretutin-
deni, oameni plecaţi din zonă,   cu
gândul şi cu sufletul la locurile pe care
nu le pot uita! Frumos!

Ardudul, prin tot ceea ce
face, adună oameni din toate cate-
goriile sociale la o sărbătoare ieşită din
comun, la care invită toţi locuitorii
judeţului să participe la un program
ieşit din comun, cu surprize muzicale
şi scene din istoria evului mediu!

Are loc şi primul volum al
Monografiei Ardudului, în limba
română.

Sunteţi aşteptaţi la Ardud:
vineri, 20 iulie 2018, ora 10:30,
sâmbătă, 21 iulie, şi duminică, 22
iulie - ora 12:00.
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Grecia este una dintre
destinațiile preferate ale
românilor și implicit a
sătmărenilor , când vine vorba
de vacanță. De aceea, turiștii
trebuie să aibă în vedere
prevederile noului cod rutier
din Grecia, altminteri sunt pa-
sibili de amenzi de până la 2000
de euro!

Grecia a adus modificări
importante la noul Cod rutier
elen, cu pedepse drastice ce pot
presupune ridicarea permisului
până la cinci ani, amenzi de până
la 2.000 de euro şi chiar în-
chisoare, a anunţat Consulatul
General al româniei la salonic.

ministerul Afacerilor
externe a emis o atenţionare de
călătorie, ce informează cetăţenii
români care se află sau doresc să
călătorească în republica elenă
cu privire la modificările aduse de
noul Cod rutier elen, privind
sancţiunile şi aplicarea acestora
în cazul nerespectării preveder-
ilor legale.

MODIFICĂRI ADUSE CODU-
LUI RUTIER AL REPUBLICII
ELENE
1. neutilizarea centurii de siguranţă
sau a căştii de protecţie pentru
motociclişti se sancţionează cu ridi-
carea pe loc a permisului de conduc-
ere, precum şi a plăcuţelor şi a
certificatului de înmatriculare ale ve-
hiculului pentru o perioadă de 60 de
zile.
2. utilizarea telefonului mobil de
către conducătorul auto în mers, fără
dispozitiv Bluetooth sau fără ca tele-
fonul să fie plasat în loc special pen-
tru activarea difuzorului se
sancţionează cu ridicarea pe loc a
permisului de conducere, precum şi
a plăcuţelor şi a certificatului de în-
matriculare ale vehiculului pentru o
perioadă de 60 de zile.
3. Conducerea autovehiculului de
către o persoană având ο concentraţie
de alcool de: - 0,50-0,80 g/l în sânge
sau de 0,25-0,40 mg/l în aerul expirat
se sancţionează cu amendă de 200
euro şi imobilizarea autovehiculului;
- 0,80-1,10 g/l în sânge sau de 0,40-
0,60 mg/l în aerul expirat se
sancţionează cu amendă de 700 euro,

ridicarea permisului de conducere
timp de 90 de zile şi imobilizarea au-
tovehiculului; - peste 1,10 g/l în
sânge sau de peste 0,60 mg/l în aerul
expirat se sancţionează cu ridicarea
permisului de conducere pentru o
perioadă de 180 de zile, cu închisoare
de minimum două luni, amendă de
1.200 euro, ridicarea plăcuţelor de
înmatriculare pentru o perioadă de la
10 zile până la 6 luni (în baza deciziei
instanţei competente) şi imobilizarea
autovehiculului.
Conducătorii auto care recidivează
în termen de 2 ani şi care sunt
depistaţi având o concentraţie de al-
cool în sânge de peste 1,10 g/l sunt
sancţionaţi cu ridicarea permisului
de conducere pentru o perioadă de 5
ani, cu închisoare de cel puţin 6 luni,
amendă de 2.000 euro, ridicarea
plăcuţelor de înmatriculare de la 10
zile până la 6 luni (în baza deciziei
instanţei competente) şi imobilizarea
autovehiculului.
4. Depăşirea limitei de viteză cu peste
30 km/oră se sancţionează cu
amendă de 350 euro şi ridicarea pe
loc a permisului de conducere timp
de 60 de zile.

5. nerespectarea culorii roşii a se-
maforului se sancţionează cu
amendă de 700 euro şi ridicarea per-
misului de conducere timp de 60 de
zile.
6. Νerespectarea semnificaţiei indi-
catorului „stOP la intersecţie” se
sancţionează cu o amendă de 700
euro, ridicarea pe loc a permisului
de conducere, precum şi a plăcuţelor
şi a certificatului de înmatriculare
ale vehiculului timp 20 de zile.
7. efectuarea de manevre pericu-
loase se sancţionează cu amendă de
700 euro şi ridicarea permisului de
conducere timp de 30 de zile, pre-
cum şi a plăcuţelor şi a certificatului
de înmatriculare ale vehiculului
timp de 10 zile.
8. staţionarea - parcarea ilegală se
sancţionează cu amendă de 40-150
euro, după caz, şi ridicarea permisu-
lui de conducere, precum şi a
plăcuţelor şi a certificatului de în-
matriculare ale vehiculului timp de
10 zile.
9. Blocarea rampelor de trecere des-
tinate persoanelor cu handicap sau
parcarea în locuri destinate per-
soanelor cu handicap se

sancţionează cu ridicarea pe loc a
permisului de conducere, precum şi
a plăcuţelor şi a certificatului de în-
matriculare ale vehiculului timp de
60 de zile.
10. utilizarea pentru deplasare a
benzii de urgenţă, indiferent de
durată, se sancţionează cu ridicarea
pe loc a permisului de conducere,
precum şi a plăcuţelor şi a certificat-
ului de înmatriculare ale vehiculului
timp de 60 de zile.
11. Circulaţia constantă a
camioanelor grele şi a autobuzelor
pe banda din stânga sau utilizarea
acestei benzi pentru depăşiri care
surprind şoferii care circulă de drept
pe această bandă se sancţionează cu
ridicarea pe loc a permisului de con-
ducere timp de 60 de zile.
12. Aruncarea pe geam, în timpul
mersului, de obiecte sau substanţe
care poluează sau pot provoca un in-
cendiu sau accident, inclusiv
ţigările, se sancţionează cu ridicarea
pe loc a permisului de conducere,
precum şi a plăcuţelor şi a certificat-
ului de înmatriculare ale vehiculului
timp de 60 de zile.
13. Plata a jumătate din cuantumul
amenzii în termen de 10 zile a fost
abrogată. Amenda se plăteşte în ter-
men de 15 zile la Poşta elenă sau la
sediul primăriei pe raza căreia se află
secţia de poliţie rutieră care aplică
amenda. (sursa: adevarul.ro)

Guvernul Dăncilă a aprobat,
joi, la propunerea min-
istrului Culturii George

ivaşcu, ordonanţa de urgenţă prin
care vor fi alocate multianual fon-
duri în valoare de un miliard de
euro pentru achiziţia, restruc-
turarea şi construirea de monu-
mente istorice, biblioteci şi muzee,
„în acord cu programul de gu-
vernare şi Convenţia naţională
pentru Cultură”.

Ordonanţa de urgenţă
pentru aprobarea Programului de
investiţii în domeniul Culturii a
fost adoptată în şedinţa de guvern
de joi, anunţă ministerul Culturii
şi identităţii naţionale, într-un co-
municat remis meDiAFAX.

Astfel, se aprobă în buge-
tul ministerului Culturii şi
identităţii naţionale, pentru im-
plementarea programului, alocarea
sumei de 1 miliard de euro, în baza
căreia se pot încheia contracte de
finanţare multianuale.

„Guvernul româniei a
făcut astăzi un pas extrem de im-
portant în direcţia corectă, ţinând
cont de necesitatea reglementării
de urgenţă a asigurării fondurilor
pentru protejarea monumentelor
istorice care se află într-o avansată
stare de degradare şi pentru care
există riscul semnificativ de a
dispărea în timp scurt. Din păcate,
ani mulţi de dezinteres administra-
tiv şi politic ne-au adus în situaţia
actuală în care, din cauza lipsei de
fonduri, ministerul Culturii şi
identităţii naţionale se află în im-
posibilitatea de a exercita dreptul
de preemţiune cu privire la imobile
monumente istorice şi bunuri cul-
turale mobile clasate, statul român
pierzând astfel şansa de a
achiziţiona bunuri de valoare
inestimabilă pentru patrimoniul
său cultural. Guvernul româniei
arată cu acest prilej că susţine
îmbunătăţirea şi modernizarea

societăţii româneşti prin crearea
unui sistem de priorităţi culturale,
fiind absolut necesară dezvoltarea
unui mecanism transparent şi
competitiv de achiziţii care să
înlesnească intrarea în patrimoniul
naţional al creaţiilor contempo-
rane de valoare”, a declarat min-
istrul Culturii şi identităţii
naţionale, George ivaşcu.

Potrivit textului publicat
pe site-ul ministerului Culturii,
"Guvernul susţine îmbunătăţirea şi
modernizarea societăţii româneşti
prin crearea unui sistem de
priorităţi culturale, în funcţie de
obiectivele programului de gu-
vernare şi în acord cu obiectivele
majore strategice cuprinse în
Convenţia naţională pentru
Cultură, votată în Congresul PsD
din luna martie a acestui an".

Programul de investiţii
în domeniul Culturii prevede
finanţarea mai multor categorii de
cheltuieli de investiţii:

a) achiziţia de imobile
monumente istorice şi de bunuri
culturale mobile clasate, prin ex-
ercitarea dreptului de preemţiune
al statului, în condiţiile legii;

b) construirea de obiec-
tive culturale, reprezentând
construcţii cu destinaţie culturală
sau în care se desfăşoară activităţi
în domeniul cultural, de informare
şi de educaţie permanentă, se oferă
servicii culturale de utilitate
publică, cu rol în asigurarea coezi-
unii sociale şi a accesului la
informaţie;

c) realizarea de lucrări de
intervenţie, reabilitare şi/sau mod-
ernizare, consolidare, restaurare şi
punere în valoare a monumentelor
istorice, definite la art. 3 lit. a) din
Legea nr. 422/2001 privind prote-
jarea monumentelor istorice, cu
modificările şi completările ulte-
rioare, înscrise în Lista monu-
mentelor istorice, actualizată, cu

respectarea prevederilor Legii nr.
422/2001 privind protejarea mon-
umentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulte-
rioare;

d) realizarea de lucrări de
intervenţie, reabilitare şi/sau mod-
ernizare, consolidare, restaurare şi
punere în valoare a obiectivelor
culturale cum ar fi biblioteci,
muzee, centre culturale, instituţii
de spectacole sau concerte, şi alte
obiective cu destinaţie culturală.

Beneficiarii Programului
sunt autorităţile administraţiei
publice centrale, inclusiv minis-
terul Culturii şi identităţii
naţionale, precum şi instituţiile
aflate în subordine, indiferent de
sistemul de finanţare, şi
autorităţile administraţiei publice
locale.

„Prin asigurarea de
urgenţă a unui mecanism de
finanţare care să permită realizarea
de investiţii în domeniul culturii,
se asigură realizarea interesului
general care vizează respectarea
principiului constituţional referi-
tor la dreptul privind accesul la
cultură. statul are obligaţia de a
adopta măsuri care să asigure con-
servarea patrimoniului cultural
aflat astăzi, în ansamblul său, într-
o criză care trebuie stopată. Şi pen-
tru că eu cred din tot sufletul în
educaţie prin Cultură, cred că în
anul Centenarului marii uniri,
este momentul oportun ca din
românia mea, din românia ta,
din românia lui, să începem să
facem românia noastră”, consideră
ministrul Culturii şi identităţii
naţionale, George ivaşcu.

Ce conţine ordonanţa
de urgenţă

OuG prin care a fost
aprobat un miliard de euro pentru
contracte de finanţare multianuale
în Cultură, aprobată de Cabinetul

Dăncilă la propunerea ministrului
Culturii, George ivaşcu, prevede,
în primă fază, acordarea de credite
de angajament în valoare de 50
milioane lei în 2018.

Programul de investiţii
în domeniul Culturii prevede
finanţarea mai multor categorii de
cheltuieli de investiţii:

a) achiziţia de imobile
monumente istorice şi de bunuri
culturale mobile clasate, prin ex-
ercitarea dreptului de preemţiune
al statului, în condiţiile legii;

b) construirea de obiec-
tive culturale, reprezentând
construcţii cu destinaţie culturală
sau în care se desfăşoară activităţi
în domeniul cultural, de informare
şi de educaţie permanentă, se oferă
servicii culturale de utilitate
publică, cu rol în asigurarea coezi-
unii sociale şi a accesului la
informaţie;

c) realizarea de lucrări de
intervenţie, reabilitare şi/sau mod-
ernizare, consolidare, restaurare şi
punere în valoare a monumentelor
istorice, definite la art. 3 lit. a) din
Legea nr. 422/2001 privind prote-
jarea monumentelor istorice, cu
modificările şi completările ulte-
rioare, înscrise în Lista monu-
mentelor istorice, actualizată, cu
respectarea prevederilor Legii nr.
422/2001 privind protejarea mon-

umentelor istorice, republicată, cu
modificările şi completările ulte-
rioare;

d) realizarea de lucrări de
intervenţie, reabilitare şi/sau mod-
ernizare, consolidare, restaurare şi
punere în valoare a obiectivelor
culturale cum ar fi biblioteci,
muzee, centre culturale, instituţii
de spectacole sau concerte, şi alte
obiective cu destinaţie culturală.

Potrivit ordonanţei, „se
aprobă în bugetul ministerului
Culturii şi identităţii naţionale,
pentru implementarea Programu-
lui, alocarea de credite de angaja-
ment pentru perioada 2018 –
2025 în cuantum de 4,5 miliarde
lei, în baza cărora se pot încheia
contracte de finanţare multian-
uale, după cum urmează: în anul
2018, 50 milioane lei, urmând ca
în următorii 6 ani fondurile alo-
cate să crească anual cu minimum
20%, astfel încât să se atingă pla-
fonul aprobat aferent programului
de investiţii multianual”.

Beneficiarii Programului
sunt autorităţile administraţiei
publice centrale, inclusiv minis-
terul Culturii şi identităţii
naţionale, precum şi instituţiile
aflate în subordine, indiferent de
sistemul de finanţare, şi
autorităţile administraţiei publice
locale.

Guvernul aprobă suma de 1 miliard de euro pentru
contracte de finanţare multianuale în Cultură
8 Fondurile vor fi folosite pentru restructurarea şi construirea de monumente istorice, biblioteci şi muzee

Atenție, turiști sătmăreni!

Schimbări mari în noul Cod Rutier din Grecia! 
8 sunt prevăzute amenzi până la 2.000 de euro
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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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De-a lungul istoriei, în
cadrul vieţii religioase
şi sociale a poporului

ales apar diverse tendinţe de
părăsire a adevăratului Dum-
nezeu şi a Legii Sale în detri-
mentul diferitelor zeităţi
păgâne, al căror cult se con-
tura tot mai pregnant în
vecinătatea, dar şi în interiorul
spaţiului locuit de evrei. Cul-
tul monoteist era ameninţat
de multitudinea de zei care in-
vadau poporul ales. Tocmai
pentru a pune ordine în viaţa
religioasă şi a preîntâmpina
anumite abateri de la
monoteism, Dumnezeu a
trimis prooroci, care au
propovăduit pocăinţa cu cu-
vântul şi cu fapta, vestind
tainele viitorului cu o mare
precizie, insuflaţi fiind de
Duhul Sfânt. Proorocul (pro-
fetul) este trimisul şi unsul lui
Dumnezeu, vorbind în numele
Lui. El este inspirat de Dum-
nezeu, ca să vorbească sau să
scrie despre voia Sa şi planul
Său privitor la îndreptarea şi
mântuirea oamenilor. Aşadar,
proorocia este un dar dum-
nezeiesc. Chemarea şi misi-
unea proorocului vin de sus, el
fiind un mijlocitor între Dum-
nezeu şi oameni. Unul dintre
proorocii lui Dumnezeu este
Ilie Tesviteanul, pe care îl
sărbătorim în fiecare an la 20
iulie.

Proorocul Ilie, a cărui
viaţă este descrisă în Sfânta
Scriptură, în cartea III Regi,
cap. XVII-XXII şi în cartea IV
Regi, cap. I-II, a trăit în secolul
al IX-lea înaintea întrupării
Domnului Iisus Hristos. El era
fiul preotului Sovac din Tesva
Galaadului, trăgându-se din
neamul lui Aaron. La naşterea
lui, tatăl său a avut un vis mi-
nunat, în care pruncul era
înfăşat în “pară de foc” şi hrănit
cu jăratec de către îngeri în
straie albe şi strălucitoare, o
dovadă elocventă a alegerii
sale ca vestitor al adevărului şi
al bunei cinstiri a lui Dum-
nezeu. De fapt, chiar numele
său evreiesc, “Elijah”, este cu
totul aparte, reunind cele
două numiri predilecte ale lui
Dumnezeu în limba ebraică:
“El” şi “Jahve”, însemnând
“Doamne Dumnezeule” sau
“Jahve este Dumnezeu”.  

Când Ilie îşi desfăşura
activitatea în sânul poporului
ales, destinele acestuia erau
conduse de regele Ahab, care
părăseşte adorarea unicului şi
adevăratului Dumnezeu şi,
prin căsătoria sa cu păgâna Iz-
abela, începe să se închine
unei divinităţi străine, Baal,
căreia i-a zidit un templu
măreţ în Samaria, aducându-i
jertfe. Ei au atras în această
rătăcire şi o bună parte a

poporului, care îşi urma
conducătorii. Preoţii Domnu-
lui au fost ucişi şi înlocuiţi.
Având în vedere aceste
circumstanţe, Dumnezeu îl
cheamă pe proorocul Ilie din
Tesva Galaadului spre a lupta
în direcţia conştientizării de
către rege şi popor a stării de
păcătoşenie în care căzuseră
prin propria lor voinţă. Cu
ochii sufletului îl vedem pe
trimisul Domnului susţinând
cauza sfântă în faţa lui Ahab,
precum Moise înaintea lui
Faraon. Întrucât învârtoşarea
inimii regelui Ahab era atât de
pronunţată, Ilie recurge la o
măsură extremă: “Viu este
Domnul Dumnezeul lui Israel,
înaintea Căruia slujesc eu; în
aceşti ani nu va fi nici rouă,
nici ploaie, decât numai când
voi zice eu”. Cu siguranţă,
aceste cuvinte ameninţătoare
l-au rănit pe rege în orgoliul
său. Însă Dumnezeu, Care îl
ocrotea pe alesul Său în
permanenţă, îl îndeamnă să se
retragă din calea furiei regelui.
La pârâul Cherit, în faţa Ior-
danului, Ilie a dus o viaţă
aspră, asemănându-se în
această privinţă cu Sfântul
Ioan, Înaintemergătorul şi
Botezătorul Domnului Iisus
Hristos. Îndelung vieţuitor în
pustie, Ilie este considerat de
unii cercetători drept
“protopărintele monahismului
răsăritean”. La pârâul Cherit,
proorocul a fost hrănit în chip
minunat de către corbi, care îi
aduceau pâine şi carne, setea
potolindu-şi-o cu apa pârâu-
lui. Din cauza faptului că
ploaia era absentă cu
desăvârşire, după o anumită
perioadă de timp pârâul a
secat. Prin purtarea de grijă a
lui Dumnezeu, Ilie se
îndreaptă spre Sarepta
Sidonului, unde înmulţeşte
făina şi untdelemnul unei
văduve. Tot aici mai asistăm la
o mare minune dumnezeiască:
fiul văduvei se îmbolnăveşte
grav şi moare, dar prin
rugăciunile proorocului către
Dumnezeu “s-a întors sufletul
copilului şi a înviat”.

După învierea fiului
văduvei din Sarepta Sidonului,
Sfântul Ilie revine în faţa lui
Ahab şi îl provoacă la o con-
fruntare publică pe Muntele
Carmel. S-au creat două
tabere: de o parte Ilie, care
venea ca reprezentant al lui
Dumnezeu, iar de cealaltă
parte casa conducătoare,
proorocii mincinoşi ai lui Baal
şi miile de oameni care se
închinau chipului cioplit,
încălcând poruncile
dumnezeieşti din Decalog. În
mijlocul celor prezenţi, se
ridică Ilie şi cu glas de tunet
spune: “Până când veţi

şchiopăta de amândouă pi-
cioarele? Dacă Domnul este
Dumnezeu, urmaţi Lui! Şi
dacă este Baal, urmaţi aceluia”.
Pentru ca să iasă învingător,
Ilie avea nevoie de un semn
din partea Domnului, care să
ateste existenţa, prezenţa şi
unicitatea Lui. Ilie propune o
probă: fiecare parte să aducă
jertfă dumnezeului ei,
chemându-l să dea o dovadă a
realităţii sale şi “Dumnezeul
care va răspunde cu foc, acela
este Dumnezeu”. Propunerea a
fost acceptată. O zi întreagă au
strigat proorocii şi preoţii lui
Baal, s-au zbătut şi s-au înţepat
până la sânge cu săbii şi cu
lănci, după obiceiul lor, dar
totul a fost zadarnic. Apoi,
proorocul Ilie a început să se
roage fierbinte şi îndată s-a
pogorât foc din cer, mistuind
jertfa, lemnele, pietrele,
pământul, până şi apa din
şanţ. În faţa acestui semn, care
nu putea fi contestat, poporul
evreu cade în genunchi şi ad-
mite că “Domnul este Dum-
nezeu!” Scopul proorocului
fusese atins. Falşii profeţi ai lui
Baal au fost prinşi la îndemnul
lui Ilie şi ucişi, stârnind mânia
Izabelei. Urcându-se în vârful
Carmelului, Sfântul s-a aple-
cat la pământ, mulţumind
Domnului şi rugându-L să
trimită ploaie. Norii cerului s-
au dezlegat şi o ploaie
binecuvântată a udat
pământul însetat. După aceea,
când Domnul i Se arată lui Ilie
la Horeb în chipul unei adieri
de vânt lin, proorocul îşi
acoperă faţa cu mantia, dând
dovadă de smerenie, consid-
erându-se nevrednic de un aşa
mare dar, de a vedea pe Însuşi
Dumnezeu. Ilie are conştiinţa
datoriei împlinite: “Mi-ajunge
acum, Doamne! Ia-mi sufle-
tul…” Aştepta cu nerăbdare să
meargă la Domnul, Însă,
înainte, la cererea lui Dum-
nezeu, îl unge pe Elisei, fiul lui
Safat, ca prooroc în locul său.

Ilie şi-a petrecut în-
treaga viaţă în sfinţenie, slu-
jindu-L cu abnegaţie pe
Dumnezeu, călăuzind
poporul pe calea Domnului şi
apărând cu fermitate Legea
sfântă. El nu a gustat “paharul
amar al morţii”, ci a trecut cu
tot cu trup în viaţa de dincolo,
fiind ridicat la cer într-un car
de foc, în care, potrivit
credinţei populare, cutreieră şi
acum înălţimile, aducând
ploaia. Ca atare, el n-a suferit
moarte, ci a fost “strămutat la
cer” ca şi Enoh. Despre aceştia
se spune în Apocalipsă, con-
form comentatorilor biblici,
că sunt cei doi martori şi
mărturisitori ai Domnului,
care vor apărea înainte de a
doua venire a Sa, luptând îm-

potriva “fiarei” Antihrist
(Apocalipsa cap. IX). 

Pilda vieţii Sfântului
Ilie este mereu actuală, având
asupra noastră o mare
influenţă. Precum Dumnezeu
l-a ocrotit pe Ilie, tot aşa ne va
ocroti şi pe noi, dacă vom păşi
drept pe cărarea ce duce spre
El şi nu vom şchiopăta cu am-
bele picioare, adică în credinţă
şi fapte bune, precum evreii
care L-au părăsit pe Dum-
nezeu şi s-au închinat zeului
păgân Baal, căzând pradă
păcatului şi diavolului.
Diavolul are putere asupra
noastră doar dacă îi per-
mitem şi ne învinge numai
dacă sugestia lui coincide
cu voinţa noastră şi cu
acţiunea noastră. Sfântul
Apostol Iacov, vorbind
despre puterea rugăciunii
“stăruitoare a dreptului”,
zice: “Ilie era om, cu
slăbiciuni asemenea nouă,
dar cu rugăciune s-a rugat
ca să nu plouă şi nu a
plouat trei ani şi şase luni.
Şi iarăşi s-a rugat şi cerul a
dat ploaie şi pământul a
odrăslit roada sa” (Iacov V;
16-18). Iată că, Ilie devine
un exemplu pentru
creştini în ceea ce priveşte
rugăciunea şi efectele ei.
Este un model de eroism
pentru că a înfruntat cu
îndrăzneală furia casei re-
gale, nefiindu-i frică de
moarte. Este o pildă de
rugăciune, arătându-ne că
Dumnezeu ne aude, ne

ascultă şi ne împlineşte cer-
erea dacă avem credinţă
puternică şi nădejde
neclintită în ajutorul Său. De
aici reiese, pe de o parte put-
erea rugăciunii stăruitoare,
iar pe de altă parte ideea că
Dumnezeu ascultă totdeauna
rugăciunea celor bineplăcuţi
Lui, între care dorim să ne
numărăm şi noi spre a ne în-
vrednici de fericirea Raiului.

Preot dr. Cristian Boloş

Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul 
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Liga a 2-a începe
pe 4 august
ieri la casa Fotbalului a fost stabi-
lit programul competițional pen-
tru Liga a 2-a ediția 2018-2019.
Din păcate nu mai avem reprezen-
tantă din județul Satu Mare și din
păcate nici perspectivele nu s prea
optimiste.în următorii doi trei ani
e greu de crezut că o echipă de la
noi va mai intra în Liga a 2-a.
iată programul primelor două
etape:
ETAPA I - 4 august 2018
AcS energeticianul - Luceafărul
Oradea
ASU politehnica Timişoara -
chindia Târgovişte
Universitatea cluj - Meta-
loglobus
Aerostar Bacău - pandurii Târgu
Jiu
Fc Argeş - cS Baloteşti
petrolul ploieşti - Sportul Snagov
cS Mioveni - Academica
clinceni
Daco-getica Bucureşti - UTA
Arad
SSc Farul constanţa - AcS poli
Timişoara
Dacia Unirea Brăila - Ripensia
Timişoara
Etapa II - 11 august 2018
Luceafărul Oradea - Ripensia
Timişoara
AcS poli Timişoara - Dacia
Unirea Brăila
UTA Arad - SSc Farul
constanţa
Academica clinceni - Daco-
getica Bucureşti
Sportul Snagov - cS Mioveni
cS Baloteşti - petrolul ploieşti
pandurii Târgu Jiu - Fc Argeş
Metaloglobus - Aerostar Bacău
chindia Târgovişte - Universi-
tatea cluj
AcS energeticianul - ASU po-
litehnica Timişoara

Cristi Săpunaru a
ajuns la  CFR Cluj!
cFR cluj dă lovitura pe piața
transferurilor! campioana
României s-a înțeles cu cristian
Săpunaru, care este pe cale să sem-
neze un contract pe un salariu im-
presionant pentru Liga i.
Săpunaru (34 de ani) face vizita
medicală la gruparea ardeleană.
Dacă nu va interveni nicio
problemă, fundașul naționalei
României va primi 200.000 de
euro la semnătură și un salariu
între 350.000 și 400.000 de euro
pe sezon. Relația foarte bună pe
care fotbalistul o are cu edi
iordănescu ar putea contribui de-
cisiv la această mutare. cristian
Săpunaru vine din postura de
jucător liber de contract, după ce
s-a despărțit în această vară de
Kayserispor, acolo unde a jucat în
sezonul 2017-2018 sub comanda
lui Marius Șumudică.
internaționalul român a jucat ul-
tima dată în Liga 1 la Astra
giurgiu, alături de care a jucat fi-
nala cupei României în 2017.
Dacă va semna cu cFR și va putea
fi trecut în timp util pe lista
UeFA, Săpunaru ar putea juca
pentru campionii României și în
meciul cu Malmo, din manșa întâi
a turului 2 preliminar din cham-
pions League, care e programat
marți, 24 iulie, de la ora 19:00.

Se anunță o ședință ex-
trem de interesantă
sâmbătă dimineața în

fotbalul județean.

Adunarea generală a
AJF Satu Mare a fost convocată
iar reprezentanții cluburilor și
asociațiilor afiliate vor discuta
despre o propunere pentru un
nou sistem competițional.

Din cauza faptului că
sezonul recent încheiat am avut
o Ligă a 4-a de elite diluată, cu
neprezentări, retrageri și culmea
cu o campioană, energia
negrești ce nu a mai ajuns la
baraj, acum oficialii AJF ului vor
să schimbe sistemul.

Ar fi vorba de o liga a
4-a cu trei serii . câștigătoarele
plus cea mai bună a doua clasată
ar juca anul viitor un soi de elite-
play off iar campioana va
reprezenta apoi Sătmarul la
barajul de promovare în Liga a
3-a.

cu siguranță că e o idee
de apreciat care nu poate decât
să crească nivelul jocurilor. Mai
ales că s-a demonstrat și în acest
an că Liga a 4-a a fost mult mai
bine organizată iar echipele mai
serioase de multe ori ca-n elite.

Rămâne de văzut câte
echipe noi vom avea . Liga a5-a
ar urma să fie împărțită în două
serii iar acolo s-ar putea să
vedem și un duel cSM 2 Satu

Mare- Olimpia Voluntarilor...
De urmărit și ședința de
sâmbătă și apoi și noul sezon din
fotbalul județean.

1. Ordinea de zi a Adunării
Generale care va avea loc la
data de 21.07.2018, ora 9:30
la Hotel Astoria – Satu Mare:
– Alegerea a trei membri pentru
întocmirea procesului verbal al
Adunării generale.
– Raportul comisiei de cenzori
(venituri și cheltuieli)

– Raportul de activitate al cam-
pionatului (Liga a iV-a eLiTe,
Liga iV-a A și B, Liga V-a, cam-
pionatele de copii și juniori)
– Afilieri şi dezafilieri
– Stabilirea calendarului
competițional 2018/2019 și
condițiile de participare în
competiție în toate ligile (Liga a
iV-a eLiTe, Liga iV-a A și B,
Liga V-a, campionatele de copii
și juniori)
– Diverse.
2. în urma verificării actelor de-

puse de către clubul cSM Satu
Mare s-a constatat ca fiind în-
deplinite condiţiile pentru afil-
iere.
3. echipele care doresc în-
scrierea în noul campionat sunt
rugate să depună cererile de în-
scriere până la data de
19.07.2018, ora 09:00 la sediul
AJF.
4. echipele legal constituite s-au
putut  afilia la AJF Satu Mare
până la data de 19.07.2018, ora
09:00 la sediul AJF.

eVeniMenT

Adunare Generală interesantă 
la AJF Satu Mare
8 Se va propune un nou sistem competițional iar elite-ul ar putea avea de suferit

Azi incepe cea de-a 101
editie a Ligii 1, al patrulea sezon
de la introducerea sistemului cu
play-off si play-out, care se va
incheia pe 2 iunie 2019.

campioana, cFR cluj
va juca acasa cu Fc Botoșani în
deschiderea sezonului în această
seară de la ora 21.

cel mai interesant meci
al rundei inaugurale se va juca la
giurgiu între Astra și FcSB iar
câștigătoarea cupei României va
întâlni acasă pe cSM poli iași.
Vom avea și fotbaliști sătmăreni
în prima ligă, Florin gardoș la
cSU craiova și Adrian Rus la
Sepsi.

partidele vor fi trans-
mise de Dolce sport, Digisport și
Look TV.
Etapa I
Azi 
cFR cluj - Fc Botoșani ora 21
Sâmbătă
AFc Hermannstadt – Sepsi ora
18
Astra – FcSB ora 21
Duminică
Viitorul - Dunărea călărașiora
18

Dinamo - Fc Voluntari ora 21
Luni
gaz Metan Mediaș - concordia
chiajna ora 18
U craiova 1948 - cSM poli iași
ora 21

PROGRAMUL ETAPEI A
DOUA DIN LIGA 1
Vineri, 27 iulie
21:00 Fc Botoşani - Fc Her-
mannstadt 

Sâmbătă, 28 iulie
18:00 Dunărea călăraşi - cFR
cluj 
21:00 politehnica iaşi – Astra 
Duminică, 29 iulie
18:00 Sepsi - U craiova 
21:00 FcSB – Dinamo 
Luni, 30 iulie
18:00 Fc Voluntari - gaz Metan 
21:00 concordia chiajna – Vi-
itorul 

Azi începe LigA 1

CFR Cluj și FC Botoșani deschid balul!MegaNet &MegaNet &
Terasa MegaTerasa Mega

Str. Păuleşti, nr. 11.
Rezervări la telefon:

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!
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ANUNTURI DE MEDIU

l Veres Agro Prod Com SRL cu
sediul in loc.Piscolt, str.Victoriei,
nr.853, com.Piscolt, jud.Satu mare,
anunta publicul ineteresat asupra de-
ciziei de emitere a acordului de mediu
pentru proiectul”Extindere ferma de
suine” propus a fi amplasat in loc.An-
drid, f.n., CF 101897, nr.cadastral
101897, com Adrid, jud.Satu Mare.
Proiectul acordului de mediu si infor-
matiile relrevante pentru luarea de-
ciziei pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia Mediului
Satu Mare, mun.Satu Mare,
str.Mircea cel Btran, nr.8/B, jud.Satu
Mare, in zilele de luni-joi intre orele 8-
16.30 si vineri intre orele 8-14, pre-
cum si la urmatoarea adresa de
internet: . Observatiile publicului se
primesc zilnic la sediul Agentiei pen-
tru Protectia Mediului Satu Mare,
mun.Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, jud.Satu Mare, in termen de 5
zile de la aparitia anuntului
l Agentia pentru Protectia Medi-
ului Satu Mare anunta publicul in-
teresat ca PUZ-Lotizare in vederea
construirii de locuinte individuale,
nr.CAD.179397, pe amplasamentul
din municipiul Satu Mare, judetul
Satu Mare, titular Pintea Odeta si
Pintea Ionel, nu necesita evaluare de
mediu, urmad a fi supus procedurii de
adoptare fara aviz de mediu. Obser-
vatiile si comentariile publicului in-
teresat privind decizia etapei de
incadrare se trimit in scris la Agentia
pentru Protectia Mediului Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod
440012, fax 0261-733500, email :of-
fice@apmsm.anpm.ro in zilele de
luni-joi intre orele 8-16, vineri intre
orele 8-14, in termen de 10 zile calen-
daristice de la aparitia anuntului. De-
ciziei finala poate fi consultata pe
site-ul APM Satu Mare 
l Rat Andrei Marian Vasile Intre-
prindere Individuala in calitate de tit-
ular anunta publicul interesat asupra
initierii procesului de elaborare si re-
alizarea primei versiuni a
planului”Plan Urbanistic Zonal-
Amenajarea unei plantatii de nuci
precum si a unei unitati de depozitare
si de consitionare in localitatea
Dorolt, comuna Dorolt, jud.Satu
Mare”, precum si a declansarii etapei
de incadrare, conform HG
1076/2004, in vederea obtinerii
avizului de mediu. Prima versiune a
planului poate fi conusultata la punc-
tul de lucru al proiectantului din Satu
Mare, str.Corneliu Coposu, nr.2/58B
in zilele de luni-vineri intre orele 8-16
si la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului din Satu Mare, str.Mircea
cel Batran, nr.8/B in zilele de luni-joi
intre orele 8-16, vineri intre orele 8-
14, din data de 20.07.2018. Publicul
interesat poate transmite, in scris, co-
mentarii si sugestii pana la data de
08.08.2018, la sediul agentiei pentru
Protectia Mediului din Satu Mare,
str.Mircea cel Batran nr.8/B, cod
440012, fax 0261-733500, e-mail of-
fice@apmsm.anpm.ro

OFERTE DE SERVICIU 

l Angajez camerista.bucata-
reasa.ospatar . Tele-
fon.0744702670

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, ma-
teriale constructii, etc. 0747 206
222
l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse, cu auto 3.5 tone. Te-
lefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ief-
tin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, urmă-
toarele: balastru, pietriş, moloz,
pământ pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozi-
tate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Transport balast, nisip, pa-
mant, moloz, etc. ieftin.
Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti,
fier forjat, diverse lucrari in metal,
dulgherie lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete
Austria, Germania, Belgia,
Olanda. Telefon 0755.202.118
l Lansari profesionale porum-
bei albi. Tel. 0745.893.224 

l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.

TERENURI

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

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

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. 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

Angajăm
florăreasă.

0745.569.133.

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

Dau în chirie
garsonieră 

în zona Carpati I
0753.841.627.

Sentinţă
Publicăm dispozitivul sentinţei civile nr. 3/2017 pronunţată de Judecătoria Satu
Mare secţia civilă în şedinţa publică din 5 ianuarie 2017, în dosarul nr.
12416/296/2014..
Respinge cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României cu excepţia
de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. 2 din Legea nr. 288/2004,
ca inadmisibilă. Constată că prin încheierea din data de 29.04.2015 s-a luat
act de renunţarea reclamantului la judecată cu privire la pârâtul P.V. şi prin
încheierea din data de 24.06.2015 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale
pasive a pârâtei O.I.  Admite în parte cererea de chemare în judecată formulată
de reclamantul M.N.R. în contradictoriu cu pârâţii F.C.O., A.I.T., A.L.D.A,
S.L., NVTV A. SRL, M.T. SRL, G.M.R., în sensul că: Obligă în solidar pârâţii
A.L.D.A şi T.M. la plata către reclamant a sumei de 1.000 de lei cu titlu de
reparaţie a daunelor morale. Obligă în solidar pârâţii F.C.O. şi A.I.T la plata
către reclamant a sumei de 1.000 de lei cu titlu de reparaţie a daunelor morale.
Obligă pârâtul A.C.D. la plata către reclamant a sumei de 500 de lei cu titlu
de reparaţie a daunelor morale. Obligă în solidar pârâţii S.L., NVTV A. SRL
şi M.T. SRL la plata către reclamant a sumei de 1.000 de lei cu titlu de reparaţie
a daunelor morale. Obligă în solidar pârâţii A.L.D.A, T.M., F.C.O., A.I.T.,
A.C.D, S.L. şi NVTV A. SRL să publice, pe cheltuiala acestora, la rămânerea
definitivă a prezentei hotărâri, textul dispozitivului hotărârii, cu respectarea
legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, pe site-urile on-line
www.ziardecluj.ro, www.voceatransilvaniei.ro, www.gazetanord-vest.ro,
www.arhiblog.ro şi în cotidianul „Gazeta de Nord-Vest”. Respinge în rest
pretenţiile reclamantului cu privire la aceşti pârâţi, ca neîntemeiate. Respinge
cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul M.N.R. în contra-
dictoriu cu pârâtul G.M.R, ca neîntemeiată. Cu drept de recurs, care se depune
la Judecătoria Satu Mare, în termen de 48 de ore de la pronunţare, în ceea ce
priveşte cererea de sesizare a Curţii Constituţionale a României. Cu drept de
apel, care se depune la Judecătoria Satu Mare, în termen de 30 de zile de la co-
municare, în ceea ce priveşte restul dispoziţiilor prezentei hotărâri. Pronunţată
prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi,
05.01.2017.

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. Tel
0744.252.824
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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. 

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, bu-
catarie, camara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida iar
incalzirea se realizeaza cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va
avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. 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 des-
fasurata 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 gos-
podaresti) 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: re-
dresaresm@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 te-
lefoanele 0723.52.11.59 sau 0746.999.771 cu mentiunea ca la aceleasi telefoane vor putea ob-
tine si informatiile suplimentare pe care le solicita.
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Case:
Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de
2.500 mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 –
24.000 euro 

Apartamente:
Apartament, 78,85 mp + garaj în suprafață de
16,80 mp din și cotă de 1/3 parte teren, Satu
Mare, str. Trandafirilor, nr. 43 – 38.767,65
euro

Terenuri:
Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Pri-
etenia, jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G
Asset Arhitecture SRL, drum pavat -
89.620,00 euro + TVA
Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset
Arhitecture SRL, drum pavat - 3.460,00 euro
+ TVA
Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset
Arhitecture SRL, drum pavat - 3.105,00 euro
+ TVA
Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, sit-
uat în loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud.
Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhi-
tecture SR, cale de acces - 1.330,00 euro +
TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in co-
muna Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges –
14.630 euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in co-
muna Sapata, jud. Arges – 5.883 euro
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
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:
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
Spațiu industrial și teren aferent în
suprafață de 31.096 mp situate în loc. Satu
Mare, str. Depozitelor, nr. 24A, jud. Satu Mare
- 465.400 euro + TVA; Dozator DA2-6 și
Copiator Minolta - 1.159 lei + TVA 
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +
teren intravilan în suprafață de 5.800 mp -
324.654 euro
Spațiu industrial, S+P+1E, compus din
sediu social, atelier mecanic, atelier de debitat
bușteni, depozit material lemnos, depozit pro-
duse 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 - 123.840 euro
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
Clădire comercială având suprafața utilă de
256 mp și teren aferent în suprafață de 300 mp,
situate în sat Trip, str. Principală, nr. 144, jud.
Satu Mare - 109.800 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de produc-
tie si depozitare, in suprafata utila de 512 mp
+ teren aferent de 772 mp dintr-un total de
1.150 mp – 135.660 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie admi-
nistrativa, productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp –
147.483,50 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri,
în suprafață construită de 619 mp, situată în
loc. Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu
Mare + transformator -  51.794 euro
Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare 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 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de
serviciu, loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr.
133– 47.810 euro 
Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50
mp, șopron depozit în suprafață de 220 mp,
baracă închisă în suprafață de 14 mp, înscrise
în CF 100634 Gherta Mica, având nr. 3658/5
C1 + bunuri mobile – 30.695 euro (Terenul
în suprafață de 3.193 mp pe care este amplasat
imobilul este proprietatea persoanei fizice
Ștrango Vasile și nu face obiectul prezentei
vânzări)
Imobil comercial si socio administrativ,
P+M, 150 mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr.
187 – 8.978 euro

“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, propri-
etatea nu este întăbulată. – 1.862 euro

“MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie
comercială situată în loc. Hotoan, nr. 16, co-
muna 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
“MAGAZIN MIXT și teren intravilan“, cu

destinaţie comercială situată în loc. Ady Endre,
comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu
comercial 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, proprietatea 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

“MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie
comercială situată în loc. Ghenci, nr. 43, co-
muna 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
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare ,
Calea Traian, colț cu str.Corvinilor, suprafața
de 3,74 mp - 691,9 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș ,
str. Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de
5,00 mp - 925,0 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș,
str. Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00
mp -558,0 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
Piața nr. 1, în față la hale de lactate, suprafața
3,74 mp - 691,9 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
Piața nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp -
691,0 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, str.
A.I. Cuza, colț IPJ Satu Mare, suprafața 7,50
mp -1387,5 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Uni-
rii, str. 22 Decembrie, 5,00 mp - 465,0 euro +
TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța
Someș, colț semafor spre spital, suprafața 3,74
mp, - 691,9 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
peste drum de Spitalul Vechi, pe colț, suprafața
3,74 mp – 691,90 euro + TVA.
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd.
Lucian Blaga, pe colț de Farmacia Catena,
suprafața 4,80 mp - 888,0 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
drum Careiului, pe colț la agenția CEC,
suprafața 3,74 mp - 691,9 euro + TVA

Închirieri:

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

Regimul TVA pentru bunurile imobile ur-
mează să se supună reglementărilor legale în
vigoare la data perfectării tranzacției, cum-
pătorul urmând să suporte obligațiile care
îi revin din acest punct de vedere.

Auto:

Autoutilitară, Marca Man, masa proprie
13.900 kg, putere motor 338kw, an fabricatie
1998, motorina, rulaj estimate 1.200.000 km
– 4.371 euro + TVA

Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.300 euro + TVA

Autoutilitară N3, BC autotractor, marca
MAN, model TGA 18.440, nr. de identifi-
care 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

Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 – 1.645 euro + TVA

Autoturism Renault Twingo, CJ-04-USI,
caroseria berlină cu hayon, 2 + 1 uși, an
fabricație 1998, nr. identificare
VF1C0660518461551, 4 locuri, 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:

Amestecător cu paleți, an de fabricație
2008, capacitatea 3 mc – 15.353 euro +
TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, ac-
cesorii, diverse pt. animale ) – 12.385 lei +
TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 3.654 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje privind fabricarea
mobilierului , mobilier, diverse ), propri-
etatea Wimob SA - 64.908 lei + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) propri-
etatea Ioana Nico Service 90 SRL-D –
12.591 lei + TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex
SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) propri-
etatea Vero SRL
Bunuri mobile ( mașini, echipamente și
instalații mijloace fixe, obiecte de inventor și
stocuri de marfă ) proprietatea Zidul
Chinezesc SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole, bovine )
proprietatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC,
auto ) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) pro-
prietatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii
) proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik
& Sebastian SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star
Vest Construct SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea
Agro Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) propri-
etatea Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Ne-
gresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea
Explamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii,
obiecte de inventar ) proprietatea Esrom Tel
SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică,
mașină de ambalat, dospitor și cuptor )
proprietatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) propri-
etatea Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
mobila ) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii
auto, stoc de marfă format din material de
construcții ) proprietatea Com Prod Bocșa
SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) pro-
prietatea Griga SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie,
obiecte de inventar ) proprietatea Ariana
Iacob SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL
Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie
) proprietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri
sectionale pentru usi de gaqraj, auto ) pro-
prietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) pro-
prietatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje con-
structii ) proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) pro-
prietatea 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,  în-
registrată în registrul formelor de organizare sub nu-
mărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail
office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, te-

lefon/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 bankrup-
tcy, 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, autoutil-
itara 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 ban-
kruptcy, 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
SC EDITURA AQUILA LOGISTIC SRL societate în insolvenţă, in insolvency,
en procedure collective, bun imobil constând în teren intravilan și construcție
comercială, CF 86252 Oradea, nr. cad. 15069 , având următoarele caracteristici :
Sc=809,1 mp, Scd= 1791 mp și Su=1682,5 mp cu teren 2617 mp, regim de înalțime a
construcției este P+1E, situată în zona periferică a localității,  Oradea, strada Americii,
nr.41,  județul Bihor, la prețul de 760.000 euro.

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, ter-
mopane, 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 LAMBORGH-
INI 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. 
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SECURITY RISC RG SRL
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0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizică
este obligatorie pentru toate societățile comerciale, indi-
ferent de natura capitalului social, care dețin bunuri sau va-
lori  cu orice titlu și  sunt obligate să asigure
protecția acestora.Conform prevederilor legislative aflate în
vigoare, analiza de risc la securitatea fizică are rolul de a iden-
tifica vulnerabilitățile și riscurile, de a determina nivelul de
expunere la producerea unor incidente de securitate fizică.
Totodată, ea trebuie 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. 
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
In prima parte a zilei s-ar putea sa va
iesiti din fire din cauza divergentelor
cu un partener de afaceri. Exista o
cale de mijloc, dar compromisul este
posibil numai daca reusiti sa va
controlati implsivitatea si sa analizati
situatia in mod lucid si obiectiv. 

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
In prima parte a zilei este posibil sa
survina evenimente neprevazute
care va obliga sa va schimbati
planurile. 

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
a locul de unca este posibil sa aveti de
rezolvat numeroase probleme care
nu suporta amanare si sa constatati
ca nu prea va puteti baza pe ajutorul
colegilor

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Este o zi buna pentru discutii
constructive cu colegii de munca si
pentru intrunirile cu prietenii sau cu
familia.

LEU (23 iulie – 22 august)
Este posibil sa vi se propuna o
calatorie in interes profesional care v-
ar cam incurca planurile pecare vi
le-ati facut pentru viata de familie.
Intuitia va ajuta sa luati cea mai buna
decizie.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
In prima parte a zilei ar trebui sa va
simtiti in forma si plin de energie. Ar
fi bine sa va implicati mai mult in
problemele familiei si sa fiti mai
atent la dorintele partenerului de
viata.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Astazi relatiile cu colegii de munca
sau cu partenerii de afaceri necesita
rabdare si tact. Nu este exclus sa
izbucneasca un conflict din cauza
barfelor unei femei.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Azi este de preferat sa evitati sa
conduceti masina, fiindca exista
riscul sa fiti implicat intr-un
accident. 

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
S-ar putea ivi ocazia sa participati
intr-o afacere noua. Reusita pare sa
depinda in buna masura de
capacitatea dumneavoastra de a
coopera. 

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
In prima parte a zilei este posibil sa
nu reusiti sa va concentrati asupra
unei lucrari importante.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Pe plan profesional, este posibil sa
inceapa sa apara rezultatele
eforturilor depuse in ultima
perioada.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
La locul de munca, relatiile cu
colegii si cu superiorii ar putea fi
tensionate din cauza configuratiei
astrale dificile.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Fii deiferit
ep 3
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata populara 
12:00 – Music News
12:30 – Box Office
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi
dor (reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Scoala satmareana
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului

19:30 – Printre randuri
20.45 – Incursiune in cotid-
ian
22.00 – Oameni si Fapte (R)
23:00 – Dimineata populara
(r)
02:00 – Marile Orase 14,15
03:00 – Incursiune in cotid-
ian
04:00 – Muzică de petrecere
05:00 – Box Office 
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

22: 30 - Bona

07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  20:30  Vocea Romaniei junior
22:30 Bona 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
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Sedusă și abandonată?

Cu siguranță că
sătmărenii care au făcut
cumpărături pe la un supermar-
ket din zona Soarelui au rămas
oarecum surprinși să vadă cum
de sub un autoturism ce nu pare
scos din uz cresc buruieni.

Am zice și noi că

Mazda din imagine pare sedusă
și abandonată, iar proprietaru-
lui i s-ar putea face milă și , dacă
nu o poate mișca, măcar să-i
curețe așternutul... Nu de alta ,
dar o astfel de mașină parcă,
am zice noi, ar merita mai mult
respect...

Pașapoartele își dublează
valabilitatea
8 Noile prevederi cu privire la aceste documente intră în vigoare
începând de azi

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!

Începând de astăzi, 20 iulie,
intră în vigoare
modificările Legii nr.

248/2005, referitoare la
regimul liberei circulaţii a
cetăţenilor români în
străinătate, aprobate prin
Legea nr.133/18.06.2018.
Potrivit acestora, termenul de
valabilitate al pașapoartelor se
va dubla. 

Conform acestora, în-
cepând cu data menționată,
pașaportul simplu temporar se
va elibera în termenul legal
prevăzut pentru eliberarea
pașaportului simplu electronic
(14 zile calendaristice) sau în
situații obiective, în termen de
cel mult 3 zile lucrătoare de la
data depunerii cererii. Aceste
situații trebuie dovedite cu doc-
umente care să ateste motivele de
sănătate, familiale sau profesion-
ale care determină necesitatea și
urgența deplasării persoanei în
străinătate şi nu există timpul
necesar pentru emiterea unui

paşaport simplu electronic.
De asemenea, începând

cu 20 iulie 2018, pașapoartele
simple electronice vor avea vala-
bilitate de 10 ani, pentru per-
soanele peste 18 ani. Până acum
valabilitatea pașaportului simplu
electronic pentru cei care au
peste 18 ani era de doar 5 ani.
Termenul de valabilitate al

pașaportului simplu electronic
va fi de 3 ani pentru persoanele
care nu au împlinit vârsta de 12
ani și de 5 ani pentru persoanele
cu vârsta cuprinsă între 12 și 18
ani.

Reamintim că
sătmărenii au posibilitatea de a se
programa online pentru
depunerea cererilor, la adresa.

florin Dura

MODIFICARE. Valabilitatea pașapoartelor crește de la 5 la
10 ani, începând de azi

Ardudul va fi invadat din
nou de cavaleri și domnițe odată
cu desfășurarea unei noi ediții a
Festivalului MedievArtFest, care
va avea loc la acest sfârșit de
săptămână. La fel ca în fiecare an,
directorul artistic al festivalului
este Liviu Pancu, actor/regizor la
Teatrul Național Târgu Mureş, di-
rector Teatru Scena, precum și
Marele Lup al Ordinului Cavale-
rilor Lup. 

Festivalul va începe încă
de astăzi, de la ora 12.00, când
domnițele și cavalerii vor veni la
Satu Mare. Apoi, va avea loc o des-
chidere oficială în curtea Cetății
Ardud, de la ora 17.00, la Primăria
Ardud, urmată de o altă cere-
monie la Cetate. 

De-a lungul celor trei
zile, în cele trei locații, și anume
Platoul de la beciuri, curtea
Cetății Ardud și Parcul de sub
Cetate, vor avea loc o serie de
manifestări cu iz medieval, de la
turniruri, spectacole medievale,
producții cu specific medieval și
multe altele. 

Festivalul MedievArtFest
se va încheia duminică, cu Marea
paradă și Retragerea cu torțe. 

Primarul orașului
Ardud, Ovidiu Duma, îi invită pe
toți sătmărenii să participe la
această frumoasă sărbătoare
medievală din Cetatea celor 100
de eroi. 

MedievArtFest Ardud: “Cetatea celor
100 de eroi”
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