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Mașinile parcate ilegal,
ridicate din octombrie

Posibil miting uriaș PSD
în toamnă

cotidianul sătmărenilor
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Formația Argus din Satu Mare,
apreciată în tot Ardealul
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AJF SATu MARe
Campionatele județene vor 

începe în septembrie

Polițiștii de frontieră
din cadrul Punctului de
Trecere a Frontierei Petea au
identificat și predat
autorităților competente un
bărbat din județul Botoșani,
condamnat la închisoare pen-
tru săvârşirea infracţiunii de
furt. Duminică, 12 august a.c.,
în jurul orei 11.30, în Punctul
de Trecere a Frontierei Petea,
județul Satu Mare, s-a prezen-
tat pe sensul de intrare în țară,
cetățeanul român Silviu H., în
vârstă de 39 de ani, domiciliat
în județul Botoșani. Cu ocazia
formalităților pentru intrarea

în România, la controlul de
frontieră, polițiștii au con-
statat că bărbatul este căutat
de autoritățile române. Pe nu-
mele lui a fost emis, în mai
2018, un mandat european de
arestare. Bărbatul a fost con-
damnat la un an și șase luni în-
chisoare pentru săvârșirea
infracțiunii de furt. 

Drept urmare, per-
soana în cauză a fost predată
unui echipaj din cadrul Servi-
ciului de Investigații Crimi-
nale din cadrul IPJ Satu Mare
în vederea luării măsurilor
legale ce se impun.

Încătușat la Petea
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Primul autobuz
hibrid, prezentat

la Satu Mare
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Următorul număr al ziarului nostru va apărea
joi, 16 august 2018
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Marţi, 14 august 2018
ziua 226 a anului

Soarele răsare la 6 și 24 minute,
apune la 20 și 30 minute.

1826 - O comisie a Acade-
miei verifică metoda descrisă
de Jerome Balard pentru
obținerea unui nou element:
bromul. Rezultatele se
confirmă.

Cât de multe lucruri sunt con-
siderate imposibile înainte de
a fi realizate! 

(Pliniu)

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 - Înainteprăznuirea
Adormirii Maicii Domnului;
Sf. Prooroc Miheia (Prohodul
Maicii Domnului) (Post)
Romano-catolic -Sf. Maxim-
ilian Kolbe, pr. m. 
Greco -catolic - Sf. pf.
Micheia; [Sf. Maximilian
Kolbe].
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Citeam în “Pagini româ-
neşti” din Canada, mai precis în
nr.13(370), câteva bancuri as-
cunse sub titlul “Legile (câteva)
lui Murphy”, din care selectez câ-
teva pentru a vă “descreţi” frun-
ţile:
l Tehnologia este dominată de
două feluri de oameni: cei care în-
ţeleg ceea ce nu conduc şi cei care
conduc ceea ce nu înţeleg.
l Pentru fiecare doctor (care
are doctoratul), există un alt doc-
tor (care are doctoratul), egal şi de
sens opus. Astfel se explică de ce
este atât de uşor să găseşti experţi
care să se contrazică total unii cu
alţii.
l Un istoric competent poate
demonstra că orice eveniment
care s-a produs era inevitabil.
l Fiecare problemă rezolvată
generează (cel puţin) o problemă
nerezolvată.
l Oamenii vor accepta cu mai

multă uşurinţă ideea ta dacă le
spui că primul care a avut-o a fost
Benjamin Franklin.
l Dacă vrei să faci un produs
îmbunătăţit, trebuie să fii deja an-
gajat în producerea unuia inferior.
l A fura idei de la cineva este
plagiat. A le fura de la mai mulţi
este cercetare.
l Cele mai interesante rezul-
tate ştiinţifice se obţin o singură
dată.
l Orice problemă tehnică
poate fi rezolvată dacă i se acordă
suficient timp şi bani. Corolar:
Nu ţi se acordă niciodată suficient
timp sau suficienţi bani.
l Aceia care nu studiază istoria
îi vor repeta greşelile. Aceia care o
studiază, vor găsi alte căi de a
greşi.
l Niciodată să nu încerci repe-
tarea unui experiment reuşit.
l Când o problemă dispare,
oamenii care lucrează la rezolva-
rea ei nu dispar.
l Autoritatea tinde să dea
slujbe celor mai puţin capabili să
le îndeplinească.
l În America, nu contează cât
costă un lucru, ci cât economiseşti
cumpărându-l.
l Să nu mergi niciodată printr-
o instituţie fără să ţii o hârtie în
mână.
l Când prietenii noştri ajung
la putere, nu mai sunt prietenii
noştri.
l Cu cât un om urmează să fie
impozitat mai mult, cu atât acel
om are mai multă putere să scape
de această taxă.
l Nu crea niciodată probleme
la care nu ai răspunsul. Corolar:

Creează probleme la care numai
tu ai răspunsul.
l În orice grup dat, cei mai
mulţi vor face cel mai puţin şi cei
mai puţini vor face cel mai mult.
l Proliferarea unor noi legi
conduce la proliferarea unor noi
excepţii.

Declaraţia lunii iulie
“Chiar şi în timpul Răz-

boiului Rece, când lumea arăta
mult diferită decât în prezent,
Rusia şi SUA au reuşit să menţină
un dialog puternic. Relaţia noas-
tră nu a fost niciodată mai rea
decât este acum. Cu toate acestea,
acest lucru s-a schimbat încă de
acum patru ore.”

(Donald Trump, 
preşedintele SUA, 

după întâlnirea cu Putin)

RADAR - Sondaj prezentat de
Viorel Anghel în “Pagini ro-
mâneşti” ce trebuie să ne dea

de gândit!
Sondaj de opinie reali-

zat de IRES în România, la înce-
put de iulie, care arată percepţia
românilor despre socialism şi ca-
pitalism.
1. Percepţia românilor despre an-
treprenoriat: 85% nu ar vrea să
deschidă o afacere în viitor. Ro-
mânii cred că este bine să fii pro-
priul tău stăpân, dar 60% cred că
este preferabil să ai un salariu mic
dar sigur (decât un venit mai
mare dar afectat de instabilitate).
2. Atitudinea faţă de patroni: Ei
cred că educaţia (în procent de
30%), relaţiile (26%), experienţa
pe piaţă (25%) sunt principalii
factori de succes ai cuiva care s-a

lansat în afaceri. Întrebaţi cum au
făcut bani cei care sunt bogaţi în
România, oamenii cred că prin
încălcarea legii (60%), prin relaţii
(17%). Doar 11% cred că banii au
fost făcuţi prin muncă şi merit
personal.

Se vede lipsa acută de
modele din societate. Românilor
li se prezintă doar bogaţii, nu cei
care au muncit pentru a crea o
afacere. Românii cred că bogaţii
trebuie impozitaţi suplimentar.
3. Aproape toţi (9 din 10) sunt
mulţumiţi că există economie de
piaţă. Nostalgiile după comunism
sunt foarte prezente (57% au trăit
în comunism ca adulţi, iar 66%
dintre ei cred că era mai bine în-
ainte de ̀ 89. S-au degradat : nive-
lul de trai, piaţa muncii, educaţia,
sănătatea, infrastructura. Aceştia
declară că erau mai fericiţi înainte
de 1990. Şi apreciază condiţiile de
locuit, dreptul de liberă circulaţie,
alegerile libere, consumul de ser-
vicii. Aceşti oameni s-au născut
înainte de 1970, iar la “revoluţie”
aveau 20 de ani. Dintre aceştia
50% ar dori să trăiască în socia-
lism, 45% ar vrea în capitalism, iar
5% nu ştiu. Mai grav este că, în
ciuda anilor trecuţi de la “revolu-
ţie”, românii nu înţeleg concepte
de bază / puterile din stat, guver-
nare, succesul PSD!). Românii
cred că Guvernul trebuie să se
ocupe de crearea locurilor de
muncă, să reducă diferenţele din-
tre săraci şi bogaţi, să reglemen-
teze concurenţa pe piaţă, să fie
proprietarul marilor întreprin-
deri. 81% din cei chestionaţi sunt
pentru proprietatea de stat asupra
marilor întreprinderi!

TEODOR CURPAŞ

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

MUZICĂ ŞI VOIE BUNĂ
"Cântec mândru 
de la Turda"
CRINA PRAŢA - îndrăgita
interpretă de muzică populară şi

realizatoare de emisiuni folclorice
din Turda - ne va dărui cele mai
alese cântece din repertoriul ei,
dar şi din albumul intitulat: "
Cântec mândru de la Turda ",
prin intermediul emisiunii
MUZICĂ ŞI VOIE BUNĂ,
difuzată astăzi, de la ora 20.45, la
NORD VEST Satu Mare. Real-
izator: Dumitru Ţimerman.

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

Răsfoind ziare din Canada!

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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consultații de specialitate la cabinet Dr. coica
Zilnic intre orele  11:00-
13:00 la  Cabinet Dr.
Coica, va consulta:
Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR 
PSIHIATRIE
P r o g r a m ă r i :
0 2 6 1 . 7 6 6 . 3 9 0 ;
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
A L E R G O L O G I E
IMUNOLOGIE CLIN-
ICA

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 consulta:
Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE
Programări: 0740.314.450

In fiecare Marti si Joi la
Cabinet Dr. Coica, bl. CU
1 8 / 1
va consulta:

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR 
ONCOLOGIE
Programări: 0771.630.015

În fiecare Marti si Joi între
o r e l e 1 3 : 0 0 - 1 8 : 0 0
la Cabinet Dr. Coica, bl.
CU.6. ap. 2  va consulta:
Dr. Stancu Lapuste Ra-
mona
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE
P r o g r a m ă r i :
0 7 4 3 . 0 4 1 . 7 7 5 ;
0 2 6 1 / 7 6 6 3 9 0 ;
0740.011.578

Formația Argus din Satu Mare,
apreciată în tot Ardealul
8”Ne dorim să ajungem cât mai sus pe treptele succesului prin multă seriozitate și muncă împreună” 

Formația Argus a fost
înființată în anul 1993
de solistul Daniel Fer-

nea. De-a lungul timpului
formația Argus a avut mai
mulți membri. În  anul 2009
au fost puse    bazele acestui
proiect pe care, de la an la
an, membrii trupei reușesc
să îl dezvolte din ce în ce mai
mult.

În  2009, când trupa a
renăscut, fiecare membru
Argus  a avut experiență  în
domeniu, însă fiind un
proiect nou emoțiile unui
nou început au fost evident
normale. Prin muncă,  însă,

prin seriozitate și studiu au
reușit să treacă peste toate și
să aibă mult mai  multă în-
credere în ei. 

“Emoții am avut într-
adevăr un pic, deoarece pub-
licul  ne cunoștea pe fiecare
din altă parte, dar am reușit să
le depășim foarte ușor pentru
că muzica este o latură
sensibilă a sufletului”, ne-a
spus taragotistul formației,
Călin Borșe.

Vocea feminină a
formației este Ioana, astfel
componența formației Argus
în momentul de față este
completă.

“Da, este importantă
și o voce feminină într-o
formație pentru că are aroma

ei aparte. Sunt multe melodii
care sunt foarte bine cântate
de o voce feminină, pe urmă
este și un plus de valoare
atunci când ți se solicită să ai
și solistă în formație”, a mai
adăugat artistul.

Satisfacția unui artist
este imensă când majoritatea
dintre cei care au participat la
eveniment sunt mulțumiți.

“Sunt multe
satisfacții după o nuntă
reușită, însă am să  vă enumăr
doar câteva dintre ele: Când
vezi că este dimineață și toți
cei prezenți la eveniment vin
și îți strâng mâna, pe urmă
mirii, socrii,  nașii, cu toții  îți
mulțumesc și sunt foarte
fericiți, nu poți decât să fii un
om împlinit . Apoi, când pe
diferite site-uri de socializare
apar foarte multe comentarii
și aprecieri la adresa formației
Argus nu putem decât să ne
bucurăm”, a declarat membrul
formației Argus.

Planurile de viitor
sunt legate tot de muzică.
Artiștii își doresc să ofere
muzică bună în continuare
tuturor celor care îi îndrăgesc.

“Pentru viitor ne
străduim să finalizăm un
album de muzică populară
împreună  cu colega noastră
Ioana, pentru cei care ne
îndrăgesc și sunt alături de
noi. Cea mai mare dorință
pentru Formația Argus este să
fim sănătoși cu toții, să putem
onora toate contractele,  să
ajungem cât mai sus pe
treptele succesului prin multă
seriozitate și muncă
împreună. În ultimii ani avem

foarte multe solicitări din
foarte multe județe din țară.
Încercăm să nu supărăm pe
nimeni, unde se poate și ne
înțelegem ajungem, unde nu,
nu este cu supărare”, a spus
Călin Borșe.

Dorim să trasmitem
un g ând bun pentru toți
cei  care iubesc muzica
noastră ,  vă mulțumim că
sunteți alături de noi și  vă
asig urăm de tot respectul
nostru.

raluca jofi
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Diplomă de excelență pentru
”Doruri Sătmărene” în Cipru

Spectacole de teatru de Zilele
Partium

Program la
Pașapoarte

Serviciile de eliberare a
paşapoartelor şi a permiselor de
conducere vor avea program
normal de lucru în zilele de 16 şi
17 august a.c. decizia de a păstra
programul normal de lucru în
zilele de 16 şi 17 august a.c.
pentru serviciile publice
comunitare de eliberare a
paşapoartelor şi a permiselor în
perioada menţionată a fost luată
din dispoziţia conducerii
Ministerului afacerilor interne,
având în vedere că luna august
reprezintă o perioadă de vârf din
punct de vedere al cererilor de
eliberare a documentelor de
călătorie şi a permiselor de
conducere.

Precizăm că în data de
15 august a.c. serviciile de
eliberare a paşapoartelor şi a
permiselor de conducere nu vor
avea program cu publicul.
Persoanele care doresc să depună
cereri de eliberare a
documentelor în zilele de 16 şi
17 august a.c. trebuie să  aibă în
vedere că unităţile de trezorerie
nu au program de lucru în zilele
respective. astfel, taxele trebuie
achitate la unităţile de trezorerie
înainte de 15 august sau prin
celelalte metode admise prin
lege: on-line sau la unităţile
CEC Bank.

Program la cazier și
recuperarea
permiselor

Pentru a veni în
sprijinul cetățenilor, conducerea
inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare a luat
hotărârea ca în zilele de 16 și 17
august a.c., ghișeul pentru
eliberarea cazierului judiciar din
municipiul Satu Mare să fie
deschis în intervalele orare
09.00 – 12.00 și 13.00 – 14.00.

de asemenea, întrucât
miercuri, 15 august a.c., este zi
liberă cu ocazia zilei de Sf.
Maria, examenul pentru
reducerea perioadei de
suspendare a dreptului de a
conduce de la 90 de zile la 30 de
zile, care în mod normal se
susține în fiecare zi de miercuri,
de la ora 14.45, la liceul Cfr de
pe strada Corvinilor din
municipiul Satu Mare, va fi
susținut marți, 14 august a.c., de
la aceeași oră, 14.45, la liceul
Cfr din municipiul Satu Mare,
urmând ca de săptămâna
viitoare examenul să se
desfășoare după programul
normal.   

Festivalul
”Oțeloaia” - 
ediția a 62 - a

Tradiția reînvie în
mirificul decor al pădurii și al
lacului de la oțeloaia, acolo unde
folclorul codrenesc dăinuie
pentru a fi transmis noilor
generații. Tradiții și obiceiuri
străvechi, dansul și portul
tradițional vor fi prezentate
duminică, 19 august, începând cu
ora 11:00, în cadrul celei de-a 62-
a ediții a festivalului folclorului
Codrenesc oțeloaia.

ansamblul folcloric al
Județului „doruri
SĂTMĂrEnE” a participat în
perioada 6-11 august la cea de-a Xii
– a ediție a evenimentului
”Euromediterranean folklore
festival” de la limassol – Cipru. 

În acest an, au participat
ansambluri folclorice din: Cipru,
Grecia, Georgia și românia. Țara
noastră a fost reprezentată de către
ansamblul folcloric al Județului
„doruri SĂTMĂrEnE” în
frunte cu: robert laszlo- managerul
Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii
Tradiționale Satu Mare; Grigore
Simionca – coregraf și de către
membrii tarafului: ionuț rotar –
vioară, andrei dula – violă  și florin
Sima – acordeon. 

ansamblul folcloric al

Județului Satu Mare s-a bucurat de o
ospitalitate deosebită, reprezentând
suite de dansuri din Zona Codru,
Țara oașului și de pe Someș.
Spectacolele au avut o priză bună la
public, cu evoluții apreciate mai ales
de către românii aflați la muncă sau
în concediu în Cipru. 

În încheierea festivalului,
din partea primarului orașului
limassol, nicos nicolaides,
ansamblul județului a primit o
diplomă de Excelență. Tot în cadrul
festivalului din  Cipru s-a desfășurat
gala de premiere „Gold Star awards”,
fiind prezentă și conducerea uniunii
Mondiale de folclor (i.G.f), în
frunte cu președintele – dorel
Cosma, cel care a facilitat prezența
ansamblului folcloric al Județului
„doruri SĂTMĂrEnE” la
acest festival internațional.

Zilele Maghiare
Partium pregătește, și în acest
an, peste 150 de evenimente cu
participarea celor mai renumiți
reprezentanți ai muzicii ușoare
maghiare, respectiv cele mai
apreciate spectacole de teatru
din țară și străinătate. Începând
din data de 13 august, toți cei
interesați, își pot achiziționa
bilete de la agenția teatrală de pe
strada Horea.

Precum am anunțat
deja, Zilele Maghiare Partium,
cu sprijinul Ecomatrix, aduce în
acest an la Satu Mare cele mai
bune spectacole din toată istoria
evenimentului. Pe data de 20
august va evolua pe scena
Teatrului de nord ansamblul
artistic Maros cu spectacolul
dacă ai ști ce știu eu…, un
spectacol care prezintă
publicului un buchet din cele
mai frumoase dansuri din Mureș
și zona ardealului. Teatrul
Tomcsa Sándor din odorheiu
Secuiesc prezintă pe data de 21
august spectacolul Șeful șefilor

de lars von Trier, urmat a doua
zi, 22 august, de spectacolul
figaro 2.0 al operei Maghiare
de Stat din Budapesta. Pe 23
august sosește la Satu Mare
Baletul Contemporan din
Seghedin, iar pe 24 august
invitatul evenimentului este
Teatrul Jókai din Békéscsaba cu
spectacolul Consolare de Tamási
Áron. Săptămâna teatrală a
Zilelor Maghiare Partium va fi
închisă pe 25 august cu
spectacolul lectură  Basszus
prezentat de Trupa Harag
György a Teatrului de nord Satu
Mare. Sub egida
multiculturalității, toate
spectacolele vor fi titrate în
limba română.

Biletele pentru
spectacole se pot achiziționa la
agenția teatrală de pe strada
Horea, de luni până vineri între
orele 10.00 și 17.00, respectiv
sâmbătă între orele 10.00 și
13.00, online pe site-ul
biletmaster.ro și pe durata
evenimentului la agenția teatrală.

Primul autobuz hibrid, prezentat
la Satu Mare
8Primăria vrea să cumpere 20 astfel de autobuze din fonduri europene

Primăria Municipiului
Satu Mare are în vedere
achiziționarea a 20 de

autobuze hibrid. Un astfel de
autobuz a fost prezentat ieri, în
cadrul unui eveniment care a
avut loc la Satu Mare. 

Prezentat
sătmărenilor

Concernul german
Mercedes-Benz și-a prezentat
luni, 13 august, la Satu Mare
ultimul model de autobuz hibrid,
în cadrul unei acțiuni organizate
de Primăria Municipiului Satu
Mare în colaborare cu operatorul
de transport public Transurban. 

Întâlnirea de ieri are loc
ca urmare a faptului că Primăria
Municipiului Satu Mare a
câștigat un proiect european
privind achiziționarea a 20 de
autobuze din fonduri europene.

”atât din fonduri
europene, cât și din bugetul local,
avem în vedere împrospătarea
parcului auto a SC Transurban
Sa. astfel, dorim să
achiziționăm autobuze noi.
Mâine este termenul limită
pentru depunerea ofertelor
pentru cele cinci autobuze noi
diesel, Euro 6. În perioada
imediat următoare încep
procedurile de achiziție a unor
autobuze hibrid care vor fi
achiziționate din fonduri
europene”, a declarat primarul
municipiului Satu Mare,

Kereskenyi Gabor.
”noi ne bucurăm că

Primăria Satu Mare ne susține în
reînnoirea parcului auto al
Transurban prin faptul că, în
perioada următoare, vom putea
cumpăra 20 de autobuze hibrid
astfel că vom putea asigura un
transport de calitate cetățenilor
din municipiul Satu Mare”, a
afirmat și diurectorul
Transurban, ionuț Bujor. 

Caracteristicile
autobuzului

În cadrul întâlnirii,
Bogdan aldea, reprezentantul

concernului german, a prezentat
caracteristicile tehnice ale
autobuzului. 

”În ultima perioadă se
pune accent, din ce în ce mai
mult, pe reducerea poluării,
principala sursă de poluare fiind
transportul auto. În ceea ce
privește transportul public, s-a
făcut recomandarea ca până în
2030 să se treacă pe soluții non-
poluante. una dintre aceste
soluții sunt motoarele hibrid,
cum este și cel al autobuzului
prezentat astăzi. Motoarele
hibrid reprezintă cea mai
eficientă soluție pentru faptul că
sunt mai ieftine, nu necesită altă

infrastructură, și au fiabilitate
mare, în condițiile în care nu se
face compromis de la capacitatea
de transport”, a precizat Bogdan
aldea. 

Compania Mercedes -
Benz a dorit să arate beneficiile
acestui tip de autobuze în
privința reducerii costurilor și a
poluării în municipiu.

după această prezentare
s-a făcut un test-drive cu noul
autobuz hibrid, ocazie cu care,
atât reprezentanții Primăriei, ai
Transurban, dar și reprezentanții
mass-media sătmărene au putut
vedea cum ar  fi o cursă cu acest
autobuz prin oraș. 

nouTaTE. Un astfel de autobuz ar putea fi văzut de anul viitor la Satu Mare

florin dura
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Mașinile parcate ilegal, ridicate
din octombrie
8Macaragiii sunt la cursuri, iar ADP-ul caută șoferi pentru autospecială

Din motive obiective și
independente de voința
conducerii Primăriei

Satu Mare, acțiunea de ridicare
a mașinilor parcate ilegal pe te-
ritoriul municipiului Satu Mare
va începe mai târziu decât era
programat inițial. În prezent,
macaragiii care vor lucra pe au-
tospeciala de ridicare sunt la
cursuri. Încă se mai caută șoferi. 

Macaragiii, 
la specializare

Primarul municipiului
Satu Mare a arătat că, deocam-
dată, acțiunea nu poate fi imple-
mentată deoarece macaragiii se
află, încă, la cursuri de speciali-
zare. 

Încă nu am terminat
cursarea angajaților macaragiști
care se vor ocupa cu această acti-
vitate, ridicarea mașinilor parcate
ilegal în municipiul Satu Mare.
Autospeciala deja o avem. Din
păcate, nu am putut face mai re-
pede această pregătire a
macaragiștilor deoarece există
doar un singur curs acreditat în
toată Țara Românească, și această
cursare a început doar în luna au-
gust. Pregătirea macaragiștilor ur-
mează să se termine undeva la
sfârșitul lunii septembrie și sper
ca la începutul lunii octombrie să
ne putem apuca de această activi-
tate”, a precizat primarul Kereske-
nyi. 

La acest curs participă
în jur de zece angajați din cadrul
Administrației Domeniului Pu-
blic. 

Se caută șoferi
Primarul Kereskenyi

mai spune că, cel puțin deocam-
dată, nu este ocupată întreaga
echipă care va lucra pe această au-
tospecială de ridicat mașini. Fiind
vorba despre trei schimburi, la
acest serviciu ar urma să lucreze
circa 22 de persoane. O parte
dintre aceste persoane au fost
deja angajate, dar urmează să fie
scoase la concurs și alte posturi. 

Cel mai greu de găsit,
pentru acest serviciu, sunt șoferii
profesioniști, care nu acceptă să se
angajeze pentru salariul pe care îl
oferă Primăria Satu Mare. 

“Urmează să mai scoa-
tem la concurs anumite posturi
unde nu s-a prezentat nimeni.

Din păcate, nu se înghesuie
lumea pentru acest serviciu. Nu
este uşor să angajezi un şofer
având în vedere posibilităţile de
salarizare la Administraţia Do-
meniului Public. Dacă nu se va
prezenta nimeni, vom face o res-
tructurare a angajaţilor din ca-
drul Administraţiei Domeniului
Public. Aşa vom începe activita-
tea şi cu personalul pe care îl
avem la dispoziţie”, a mai spus
edilul-șef.

Tarife usturătoare
Tarifele de ridicare a

mașinilor sunt aprobate prin
HCL 264/23.11.2017 privind
aprobarea taxelor şi tarifelor ce
vor fi aplicate de Serviciul Public

Administraţia Domeniului Pu-
blic Satu Mare începând cu
01.01.2018. Astfel, sătmăreanul a
cărui mașină a fost ridicată deoa-
rece a fost parcată ilegal va trebui
să plătească 550 de lei, adică 300 lei
pentru ridicare, 200 de lei pentru
transport și 50 de lei pe zi pentru
depozitare, la care se mai adaugă și
amenda de parcare ilegală (cel
puțin 120 de lei).

Tot în același capitol sunt
prevăzute și taxele pentru ridicarea
mașinilor abandonate. Astfel, pro-
prietarul unei asemenea mașini va
trebui să plătească peste 350 de lei
(150 de lei+TVA pentru ridicare
și transport, 82,5 lei +TVA pentru
expertiză și evaluare și 60 de
lei+TVA pentru depozitare).

FloRin DuRA

Amenzi și razii 
ale polițiștilor

Polițiștii din cadrul In-
spectoratului de Poliție
Județean Satu Mare desfășoară
permanent activități atât pentru
prevenirea și combaterea acci-
dentelor de circulație, cât și pen-
tru asigurarea unui climat de
siguranță, fiind prezenți pe raza
județului Satu Mare, atât în
localități, cât și în afara acestora.
Astfel, în urma activităților
desfășurate în perioada 10-12
august a.c., polițiștii au aplicat
peste 395 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
peste 110 000 de lei. 

În cazul a 27 conducă-
tori auto, polițiștii au dispus
măsura complementară de sus-
pendare a dreptului de a con-
duce autovehicule pe drumurile
publice. Dintre aceștia, 12 con-
ducători auto au depășit viteza
maximă legală admisă, circu-
lând cu viteze cuprinse între
101 km/h-127 km/h, pe sec-
toare de drum cu limita maximă
admisă de 50 și 70 km/h.
Polițiștii rutieri au identificat, în
trafic, 4 conducători auto care
nu au acordat prioritate de tre-
cere pietonilor angajați în tra-
versarea drumului public, pe
treceri de pietoni semnalizate și
marcate corespunzător, și 2 con-
ducători auto care au efectuat
depășiri neregulamentare.  To-
todată, 9 conducători auto au
fost depistați conducând auto-
turisme după ce au consumat
băuturi alcoolice. Tuturor le-au
fost reținute permisele de con-
ducere.

Acțiune comună 
a polițiștilor și
specialiștilor RAR 

În cursul zilei de 10 au-
gust a.c., polițiștii și specialiștii
RAR și-au desfășurat activitatea
de identificare a conducătorilor
auto care circulă cu autovehi-
cule care prezintă defecțiuni
tehnice,  pe raza localității Li-
vada. Pentru neregulile consta-
tate, au fost aplicate 6 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
1 305 lei.  Totodată, au fost
reținute trei certificate de înma-
triculare, pentru emitere de
noxe peste limita legal admisă și
utilizarea de anvelope de alte di-
mensiuni decât cele prevăzute
în documente. 

Certificate și
plăcuțe de înmatri-
culare, luate

Lipsa contractului de
asigurare obligatorie duce la
reținerea certificatului și a
plăcuțelor de înmatriculare. Pe
parcursul zilei de 10 august
a.c., polițiștii din cadrul Birou-
lui Rutier au identificat, în tra-
fic, trei conducători auto,  de
53, 54, respectiv 36 de ani, toți
din județul Satu Mare,  care nu
dețineau contract de asigurare
obligatorie valabil. În toate ca-
zurile s-au reținut certificatele
de înmatriculare ale autovehi-
culelor, precum și plăcuțele de
înmatriculare aplicate pe aces-
tea.

PREGĂTIRI. Autospeciala de ridicare așteaptă să fie folosită

De Sfântă Mărie, credincioșii sunt invitați la Mănăstirea Măriuș
Mănăstirea Măriuș este

situată pe șoseaua Satu Mare-Baia
Mare la circa 30 km sud-est de
Satu Mare și tot cam atâția nord-
vest de Baia Mare. Cu
autobuzele, atât din Satu Mare
cât și din Baia Mare, se merge
până în stația Valea Vinului. De
aici, imediat la dreapta (venind
din Satu Mare), este un drum
pietruit care după 5 km duce în
satul Măriuș și de aici la stânga la
mănăstire, circa 3 km.

Dar se mai scurtează
puțin drumul dacă după a doua
troiță din lemn se face la stânga,
pe drumul de pământ, până în
cătunul Măriuș (câteva case) și
apoi la dreapta, având pe o
distanță scurtă pădurea pe partea
stângă a drumului, se ajunge la
mănăstire după circa 7 km din
stația Valea Vinului. Mănăstirea
s-a înființat în 16 august 1992, la
solicitarea  credincioșilor din
Măriuș, care au ținut să ducă la
îndeplinire angajamentul pe care

l-au luat față de Dumnezeu în
timpul celui de-al doilea război
mondial.

Până atunci, credincioșii
ortodocși din Valea Vinului
mergeau la Mănăstirea Bixad la
sărbătoarea Sfintei Marii cu
norodul. De când s-a ridicat
mănăstirea, an de an, în data de
15 august toate drumurile duc la
Măriuș, ba chiar și în alte
sărbători.

“Cu siguranță, miercuri
va fi foarte multă lume având în
vedere că era programat ca luna
viitoare să se facă și sfințirea la
biserică, însă lucrările nu sunt
gata, se amână pe anul viitor
pentru a termina și stăreția și
atunci vom face  o inaugurare
frumoasă. Sperăm să terminăm și
drumul. Acum întăbulăm
drumul vechi pe domeniul public
și încercăm să facem asfaltarea
până la mănăstire. 6,5 km sunt
făcuți deja din Valea Vinului și
mai este o porțiune de 1,2 km  de

drum care trebuie asfaltat”, a
precizat primarul comunei Valea
Vinului, Radu Cristea. 

Școala și grădinița din
Valea Vinului au fost reabilitate
de curând, astfel încât acum nu
trebuie investit foarte mult în
unitățile de învățământ.
“Referitor la școală și la grădiniță,
anul trecut am făcut investiții
serioase în ele, iar acum  doar le-

am deratizat”, a mai spus primarul
Radu Cristea. 

Fiind anul
Centenarului, urmează  să fie
reabilitat Monumentul din
Roșiori. Este un monument din
primul război mondial și trebuie
renovat, să fie aranjat așa cum
trebuie pentru a avea tentă de
monument istoric. Acest lucru se
va întâmpla undeva în toamnă.
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AugustFest s-a încheiat cu un concert Kowalsky meg a
Vega și o proiecție 3D pe clădirea Castelului Károlyi

Duminică, 12 august 2018,
s-a încheiat cea de-a un-
sprezecea ediţie a Festiva-

lului AugustFest şi a doua ediţie a
manifestării culturale intitulate
CAREIFEST.

Evenimente culturale
și artistice

Organizat pentru a doua
oară la Carei, Festivalul CAREI-
FEST a adus în faţa publicului trei
evenimente majore, diferite ca ge-
nuri, care s-au desfăşurat pe durata a
10 zile: prima ediţie a Festivalului
Copiilor „JUNIOR DAY", cea de-
a doua ediție a Festivalului de Fol-
clor al Naţionalităţilor şi cea de-a
unsprezecea ediţie a Festivalului
AUGUSTFEST.

Programul ultimei zile din
cadrul Festivalului AugustFest a fost
deschis duminică, la ora 12.30, în
Sala de expoziții de la etajul Caste-
lului Károlyi din municipiul Carei,
cu vernisajul expoziției care cu-
prinde o selecție din lucrările Tabe-
rei Internaționale de Creație de Artă
Plastică din Pócspetri (Ungaria).
Coordonatorul expoziției a fost ar-
tistul Stefan Gnandt.

Evenimentele culturale au
continuat seara, începând cu ora
20.00, la scena din Parcul Dendro-
logic cu recitalul solistelor formaţiei
Castelanii, de la Centrul Cultural
Carei, pregătite de prof. Szűcs Józ-
sef: Bagossy Ivett, Gál Stefánia,
Csizmár Bernadett, Németi Ta-
mara, Koch Vanessza, Nagy Anita.
Acestea au interpretat o serie de me-
lodii din repertoriul naţional şi
internaţional.

După solistele Formației
Castelanii, au urcat pe scenă Bógáti-
Bokor Ákos și Stephanie Semeniuc,
care, sub titulatura de "FUNK
YOU", au oferit un recital extrem de
dinamic celor prezenți. Plini de
dezinvoltură, cu un stil aparte și cu
mare chef de distracție, aceștia au
animat timp de o jumătate de oră

publicul din parcul dendrologic.

Concert Kowalski
meg a Vega

În jurul orei 21.30 a început
concertul invitaților speciali ai serii,
formația maghiară Kowalski meg a
Vega. Băieții au oferit un show de zile
mari pe scena AugustFEST, nelipsind
marile lor hituri precum: „Amilyen
hülye vagy...", „Bölcsödtöl a sírodig",
„Egy világon át" sau „Otthon édes ot-
thon", dar nici efectele vizuale și sho-
wul de lumini care a completat partea
muzicală.  Publicul a fost de-a dreptul
hipnotizat de muzicienii maghiari, cei
aproximativ 7000 de oameni cân-
tând, dansând și aplaudând pe toată
durata concertului.

Proiecție 3d
Cea de-a unsprezecea

ediţie a Festivalului AugustFest s-a
încheiat cu o surpriză pregătită de
organizatori, o proiecție 3D – Vi-
deomapping pe clădirea Castelului
Károlyi, realizată de careianul Kaizer
Vilmos și echipa acestuia. Proiecția
a durat aproximativ patru minute și
a fost redată de mai multe ori, astfel
încât toți cei interesați să o poată
urmări.

Zece zile 
de evenimente

Astfel, s-a încheiat cea de-
a doua ediţie a Festivalului CAREI-
FEST la Carei. Timp de zece zile,
din 3 până în 12 august 2018, care-
ienii, şi nu numai, s-au bucurat de
evenimente variate pentru toate gu-
sturile şi vârstele: de la spectacole de
muzică uşoară, muzică retro, muzică
de petrecere, muzică corală, ateliere
de creaţie cu meşteşugari, spectacole
de teatru pentru copii, gală de
operetă şi canţonete, demonstraţii
de dans modern, de societate, spor-
tiv, dansuri, muzică populară şi
tradiţii româneşti, maghiare şi
şvăbeşti, muzică şi dansuri populare
româneşti, maghiare şi germane, la
expoziţie de arte plastice, spectacol cu

laser, videomapping, competiţii spor-
tive, concerte și recitaluri în compa-
nia unor invitaţi de renume precum:
Ansamblul de dansuri populare
„DONJI" din Donji Vidovec
(Croaţia), Formaţia de dans modern
„Magic in Dance" din Tornal (Slova-
cia), Formaţia de Dans Modern
„Still" de la Palatul Copiilor Arad,
solişti şi dansatori ai Teatrului Cso-
konai din Debrețin, Ansamblul Fol-
cloric „Doina Prahovei" din Prahova,
Ansamblul Folcloric „Mărginimea"
din Sibiu, Ansamblul Folcloric „Csi-
kuska" din Ungaria, soliştii Gabriel
Dorobanțu, Soltész Rezső, Alexan-
dra Ungureanu & Band, soliștii Auth
Csilla, Élias Gyula Jr., Betti de la De-
sperado, Formația Abrakazabra,
Formația Voltaj, Formația Kowalski
meg a Vega.

De menţionat faptul că pe
lângă invitaţii speciali din ţară şi din
străinătate, pe scena festivalului au
urcat aproximativ 350 de tineri ca-
reieni, care activează la cursurile
Centrului Cultural sau la alte
Asociaţii Culturale şi formaţii:
soliştii şi instrumentiştii Castelanii
pregătiţi de profesorul Szűcs József,
dansatorii de la „Magic Dance"(co-
ordonator Raluca Păvăluc) respectiv
soliştii pregătiţi de doamna
profesoară Mariana Vulcan sau dan-
satorii de la „Club Dance" (Clubul
Elevilor – coordonator Cătălina

Curceanu), „Lead & Follow"(coor-
donator Bagossi Zoltán), Formația
de majorete din Lucăceni, Ansam-
blul folcloric din Lucăceni, Ansam-
blurile Ceatăra, Rekettye, Rote
Rose, Lustige Schwaben, Akordeon
Duo, Corul bărbătesc şvăbesc,
formaţia Rigó Fütty, Ansamblul fol-
cloric Jurj, Formaţia Kalazanci
Band, de la Liceul Romano-Catolic
„Josephus Calasantius" din Carei,
coordonată de profesorul Jónucz
Alfonz, Ansamblul de dansuri ger-
mane Gemeinsam din Moftinu
Mare, coordonator Merker Andrea,
duetul muzical "FUNK YOU", for-
mat din careianul Bógáti-Bokor
Ákos și sătmăreanca Stephanie Se-
meniuc.

Peste 20.000 
de spectatori

Pe durata celor zece zile de
festival, la evenimentele culturale or-
ganizate în Parcul din Carei au fost
prezenţi aproximativ 20.000 de spec-
tatori. Organizatorii evenimentului
au fost: Direcţia de Cultură şi Sport
a Municipiului Carei, Centrul Cul-
tural Carei, Centrul de Promovare a
Turismului Cultural „Gróf
Károlyi"cu sprijinul Primăriei şi al
Consiliului Local Carei.

Sponsorii evenimentului
au fost: Ardealul, Polipol, Alconor

Company, L"Art Hotel, Hotel Cen-
tral, Asociaţia Equus. Prezentatorii
festivalului au fost: Járay Zsanett, Szo-
lomájer Timi şi Adrian Ştefănuţi.
Logo-ul festivalului CAREIFEST şi
logo-urile celorlalte manifestări au
fost realizate de Fastus Josef.

Organizatorii aduc
mulţumiri deosebite: Poliţiei Muni-
cipiului Carei, Poliţiei Locale, Jandar-
meriei, Pompierilor, reprezentanţilor
I.S.U., echipajului de pe Ambulanţă
din cadrul Serviciului Judeţean de
Ambulanţă, voluntarilor implicaţi în
organizare(Verdeş Loredana, Verdeş
Laura, Mastan Alexandra, Oşan
Adrian Jr., Schlachter Kincső, Széri
Zselyke, Dari Helga, Podoba Barbara,
Medeea Pașca, Trif Lorena, Silvășan
Patricia, Loránt Vinkler, Borbei
Odett, Vékony Ivett, Iacobuț Nicoleta,
Borbei Rafael Vitéz Júlia, Lászlóffi
Eszter, Székely Stefánia, Sălăgean
Linda), echipei de sonorizare şi lumini
coordonată de Orosz Robert, colegilor
de la Centrul Cultural Carei şi de la
Fundaţia de Promovare a Turismului
Cultural „Grof Károlyi", doamnei Ve-
ress Anna, sponsorilor, consilierilor lo-
cali, conducerii Primăriei, firmei de
pază de la Castel, artiştilor care au urcat
pe scenă, publicului numeros din Carei
şi din alte localităţi, prezent seară de
seară şi tuturor celor care au făcut
posibilă desfăşurarea în bune condiţii
a festivalului.

La sfârșitul săptămânii
trecute a fost organizat pentru
cea de-a treia oară Festivalul
Poarta Oașului. Evenimentul
desfășurat pe 11 și 12 august a
oferit programe pentru toate cat-
egoriile de vârstă ale comunității.
Programul diversificat și de cali-
tate al festivalului a fost întocmit
de Primăria Orașu Nou și
Asociația Cultur Art cu sprijinul
Consiliului Județean Satu Mare.

Seria evenimentelor a
început în dimineața zilei de
sâmbătă cu un mini-campionat
de fotbal destinat copiilor cu
vârsta între 8 și 12 ani, după care
terenul a fost preluat de cei mari,
mai exact de echipa locală, cea
din Kállósemjén și din Petne-
háza. Întrecerile sportive au fost
încheiate de un meci special între
echipele Orașu Nou și echipa de

veterani CFR Cluj.
Scena amplasată în cen-

trul comunei a găzduit concertul
cântărețului de muzică populară,
Ghita Petrica Tabori. Evenimen-
tul a fost urmat de alte două con-
certe, anume al cântărețului
Essemm din Ungaria, respectiv
Strangers, fiind astfel pregătită at-
mosfera pentru discoteca în aer
liber programată în continuarea
serii.

Ziua de duminică a
debutat cu o slujbă religioasă
festivă și o ceremonie de comem-
orare prin depunere de coroane la
Monumentul Eroilor. Eveni-
mentele programate înainte de
masă i-au avut în centru pe vârst-
nici prin sărbătorirea cuplurilor
care își aniversează în acest an 50
și 60 de ani de căsnicie. În contin-
uarea zilei, atenția a fost

îndreptată asupra copiilor. Pe
scena festivalului au evoluat, cu
mare succes, preșcolarii și elevii
claselor primare ale comunei.

Firește, nu puteau lipsi
din program nici momentele des-
tinate dansului popular. La
această ediție, cei prezenți au
putut urmări minunatele dansuri
ale ansamblului de dans popular
local, Bokréta, și cele ale Ansam-
blului Csodaszarvas din Agriș.

În continuare, progra-
mul a fost dominat iar de muzică.
După evoluția bine cunoscutului
interpret maghiar de muzică
ușoară Kökény Attila, formația
Vis a evoluat în fața unui public
bine antrenat, atmosfera fiind
încinsă la maxim de concertul
ansamblului de fanfară din
Oradea. Începutul serii a fost des-
tinat unui moment de premiere.

Au fost premiați handbaliștii lo-
cali, după care a urmat cel mai
așteptat moment al weekendului,
anume extragerea tombolei și
anunțarea câștigătorilor premi-
ilor substanțiale puse în joc.

Cele două zile ale Festi-
valului Poarta Oașului din acest
an au fost încheiate de concertul
formației Apostol din Ungaria și
un minunat foc de artificii.

Cea de-a 3-a ediție a festivalului Poarta oașului, încheiată cu mare succes

florin dura
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Secretarul general adjunct
al PSD Codrin
Ştefănescu a declarat,

duminică, la un post TV, că
membrii partidului îi presează
pe lideri să ceară organizarea
unui nou ”miting uriaş”, afir-
mând că precedenta mani-
festare social-democrată din
Piaţa Victoriei a fost una
liniştită, fără incidente.

”Nu este decis.
Preşedintele Dragnea este infor-
mat de colegii noştri din ţară,
care la rândul lor sunt presaţi de
primari, de electorat, de membrii
noştri, care mai doresc încă un
miting. Eu sunt unul dintre cei
care susţin această idee de a face
din nou un miting uriaş PSD.
Noi am avut un miting liniştit,
cu sute de mii de români, când
nu s-a întâmplat niciun fel de in-
cident. Noi nu am incitat la
violenţă, ci a fost pur şi simplu
un miting pentru a arăta forţa
unei majorităţi şi a poporului
român, care iese la vot şi la urne
şi decide ceva prin votul respec-
tiv. În momentul de faţă
văzându-se toate aceste
atrocităţi, cei care ne susţin au
motive să ceară aşa ceva”, a de-
clarat la România TV secretarul

general adjunct al PSD Codrin
Ştefănescu.

P r e ş e d i n t e l e
organizaţiei judeţene PSD Dolj,
Claudiu Manda, a declarat luni,
pentru MEDIAFAX, că este
„unul dintre oamenii care susţin”
în partid ideea organizării unui
miting. 

„Am văzut în ultima
perioadă două mitinguri. Pe de-
o parte, vorbim despre mitingul
de vineri, presupusul miting al
Diasporei, care în opinia mea nu
a fost mitingul Diasporei. Pe de
altă parte, am văzut mai degrabă
nişte instigatori, huligani, galerii,
rămâne să vedem cine sunt de
fapt aceste persoane şi dacă au
acţionat conform unui plan şi în
interesul cui. Eu am rămas sur-
prins de reacţia preşedintelui
României. În loc să fie mediator
între puterile statului şi să apere
Jandarmeria care nu a făcut
altceva decât să aplice legea,
(preşedintele – n.r.) a făcut
intervenţie publică la Parchetul
General să ancheteze jandarmi.
Nu ştiu dacă cu scopul de a-i
timora pe jandarmi, cu scopul de
a fraterniza cu protestatarii agre-
sivi”, a comentat liderul PSD
Dolj, Claudiu Manda, luni, pen-
tru MEDIAFAX, incidentele de
la protestele de vineri.

Manda i-a îndemnat pe
protestatari să obţină
autorizaţiile legale necesare
organizării mitingurilor.

„Celălalt miting, eveni-
mentele de după, au arătat că se
poate face şi protest paşnic în
România, că e dreptul
constituţional al oamenilor să
protesteze dacă au ceva de prote-
stat. La niciunul din aceste
mitinguri, în afară de celebrul
slogan, nu am văzut nimic
altceva ca mesaj pe care Guver-
nul să-l ia în calcul. În general,
protestele se fac împotriva unei
decizii. Cine doreşte să

protesteze pentru statul de
drept, nu ar fi bine, totuşi, să
obţină şi autorizaţie legală, să îşi
asume cineva, să spună de când
până când? Aşa cum am făcut
noi când am protestat împotriva
abuzurilor. Inclusiv contract cu
salubritatea am avut noi”, a spus
liderul PSD Dolj pentru MEDI-
AFAX.

Întrebat de MEDI-
AFAX dacă este nevoie de o de-
cizie politică în PSD privind un
nou miting social-democrat,
Claudiu Manda a răspuns afir-
mativ.

„Cred că PSD-ul tre-

buie să evalueze o astfel de de-
cizie. Nu ar trebui să o excludem.
Dacă şi ceilalţi colegi din ţară,
din Comitetul Executiv, sunt de
acord, eu sunt unul dintre oa-
menii care susţin. Şi vă spun în
calitate de preşedinte PSD Dolj
că sunt mulţi oameni din PSD
Dolj care m-au abordat pe mine
sau pe colegii mei, şi nu numai
din PSD că nu vorbim nu doar
de membri, care ziceau că ar tre-
bui să ieşim şi noi fie în Craiova,
fie la Bucureşti. Eu i-am îndem-
nat, deocamdată, să fie calmi”, a
declarat preşedintele PSD Dolj
pentru MEDIAFAX.

Posibil miting uriaș PSD în toamnă

România are cei mai
puţini angajaţi cu contracte
temporare din Uniunea
Europeană în 2017 (puţin
peste 1%), urmată de Lituania
(2%), Estonia şi Letonia (am-
bele 3%), arată un raport pub-
licat luni de Eurostat, Biroul
de statistică al Uniunii Eu-
ropene.

Din raportul publicat
de Eurostat reiese faptul că în
România, rata angajărilor cu
contracte temporare a per-

soanelor cu vârste cuprinse
între 20 şi 64 de ani este de
1,2%, în timp ce media
europeană a fost de 13,4%, în
2017.

De asemenea, în
România ponderea femeilor
angajate a fost de 60,2%, cea a
bărbaţilor 77,3%, iar ponderea
tinerilor cu vârsta cuprinsă
între 20 şi 24 de ani a fost de
40,8%.

Ponderea totală a
angajaţilor temporari a variat

printre statele membre, cele
mai mari fiind înregistrate în
Polonia şi Spania (26%), Por-
tugalia (22%) şi Croaţia
(20%), iar cel mai scăzut în
România (1% (2%), Estonia şi
Letonia (ambele 3%).

Posibilitatea de a găsi
un loc de muncă permanent a
scăzut uşor între 2002 şi 2017,
deoarece ponderea angajaţilor
temporare în UE a crescut de
la 11% în 2002 la 13% în
2017. Proporţia femeilor anga-

jate temporar în UE în 2017
(14% ), a fost aproape la fel ca
proporţia bărbaţilor (13%).

„Creşterea locurilor
de muncă part-time,
reprezintă o altă schimbare
semnificativă a condiţiilor de
muncă, ponderea persoanelor
care lucrează cu jumătate de
normă în UE a crescut de la
15% în 2002 la 19% în 2017”,
precizează Eurostat.

Angajarea cu normă
redusă, a fost mult mai

frecventă în rândul femeilor
(31%) decât bărbaţii (8%) în
UE în 2017.

Ponderea totală a
angajaţilor cu fracţiune de
normă a variat între statele
membre ale Uniunii Europene,
cele mai mari proporţii fiind
înregistrate în Ţările de Jos
(47%), Austria (28%), Germa-
nia (27%), Belgia şi Regatul
Unit (ambele 24% şi cele mai
scăzute în Bulgaria (2%), Un-
garia (4%) şi Croaţia (5%).

Primele focare de pestă
porcină africană, diagnosticate
de la începutul lunii ianuarie în
patru gospodării din comuna
Micula, judeţul Satu Mare, au
fost închise, anunţă ANSVSA.
De la confirmarea acestor focare
de pestă porcină africană,
autorităţile au intervenit pentru
lichidarea focarelor şi prevenirea
răspândirii virusului.

”Un rol important în
închiderea acestor focare l-au
avut locuitorii din zonă,
crescătorii de animale, care au
înţeles să sprijine autorităţile în
aplicarea acţiunilor necesare şi
vor avea, în continuare, un rol

important, prin respectarea
măsurilor impuse, astfel încât
boala să fie ţinută sub control.
Actul oficial de stingere a bolii a
fost semnat astăzi, 13 august, şi
înregistrat la Primăria din co-
muna Micula şi la DSVSA Satu
Mare. Prin acest act se
consemnează că în comuna
respectivă nu mai există animale
bolnave sau animale ţinute sub
observaţie clinică pentru pestă
porcină africană, în urma
realizării integrale a măsurilor de
profilaxie şi combatere”, anunţă
ANSVSA.

Absenţa virusului bolii
a fost demonstrată de Institutul

de Diagnostic şi Sănătate
Animală, prin rezultatele de lab-
orator negative, efectuate pe cele
1.780 de probe recoltate de la
porcii din zona de protecţie şi
din zona de supraveghere (pe o
rază de 10 km).

În zonele cu risc major,
din proximitatea pădurii
Noroieni, au fost făcute
dezinfecţii riguroase şi a fost in-
terzis accesul persoanelor în
pădure.

ANSVSA reia apelul
către cetăţeni de a sprijini
autorităţile în aplicarea şi re-
spectarea măsurilor necesare
pentru a preveni răspândirea

virusului pestei porcine africane
şi pentru a limita efectele bolii,
având în vedere gravitatea aces-
teia şi consecinţele economice
generate de evoluţia acesteia.
Orice suspiciune de boală tre-
buie anunţată imediat medicului
veterinar, DSVSA judeţeană sau
oricărei autorităţi locale. Toate
animalele suspecte trebuie sacri-

ficate şi neutralizate, iar propri-
etarii vor fi despăgubiţi de stat,
în condiţiile prevăzute de
legislaţie.

Pesta porcină africană
nu afectează oamenii, neexistând
nici cel mai mic risc de
îmbolnăvire pentru oameni,
acest virus având, însă, impact la
nivel social şi economic.

Pe ce loc se află România în UE privind numărul de angajaţi 
cu contracte temporare

ANSVSA anunţă închiderea primelor
focare de pestă porcină la Satu Mare
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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.

Noţiuni fundamentale de
igiena
Operator umplere recipiente
GPL
Cursuri autorizate ISCIR pen-
tru prelungirea valabilităţii
autorizaţiei de stivuitorist,
fochist şi operator GPL 
Operator introducere, validare
şi prelucrare date 
Dulgher - tâmplar - parchetar 
Zidar, pietrar, tencuitor 
Instalator instalaţii tehnico
sanitare şi de gaze 
Electrician medie şi joasă tensi-
une
Barman
Stilist protezist de unghii
Manichiurist - Pedichiurist 
Cosmetician
Frizer - Coafor - Manichiurist -
Pedichiurist
Coafor

Tehnicia maseur
Lucrător în comerţ
Ospătar (chelner) vânzător în
unităţi de alimentaţie
Cofetar
Bucătar
Îngrijitor bătrâni la domiciliu
Infirmieră
Educator puericultor
Instructor / Preparator de for-
mare
Formator
Mentor
Metodist
Manager proiect
Evaluator de competenţe
profesionale

Inspector / Referent resurse
umane

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

CURsURI dE INIŢERE, CALIFICARE,
PERFECŢIONARE, sPECIALIZARE 

îN OCUPAŢIILE:

CERTIFICATELE AU RECUNOAŞTERE
NAŢIONALĂ Şl INTERNAŢIONALĂ

Autorizată de Autoritatea Naţională
pentru Calificări

Satu Mare

8 Construcţii  civile
8 Case la cheie
8 Construcţii  şi  import hale din Germania

Ava Genetrix SRL Sediu 
Satu Mare, 

str. Petofi Sandor 4A

Număr telefon:
0757 948627
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AjF SAtu MARE

Campionatele județene vor 
începe în septembrie
8 Vom avea trei serii și în Liga a 5-a

Dacă la nivel de liga a 4-a se
știa încă de la Adunarea
Generală din iulie că vom

avea trei serii, iată că ieri AJF-ul a
anunțat și modul în care va fi
organizată liga a 5-a.

Și acolo, după consultarea
reprezentanților echipelor înscrise
vom avea un campionat cu trei serii
și se va juca după sistemul tur-retur
în toamnă și tur –retur în
primăvară.

tot în ședința de ieri a
Comitetului Executiv s-a stabilit ca
debutul campionatelor să fie amânat
cu o săptămână astfel că Liga a 4-a
va debuta în primul weekend din
septembrie iar Liga a 5-a o
săptămâna mai târziu.

Iată deciziile luate luni:
Comitetul Executiv al AjF Satu
Mare, întrunit luni, 13.08.2018, a
luat următoarele hotărâri:
-         Campionatul Ligii a IV-a se
amână cu o săptămână urmând a
începe în data de 1-2 septembrie
2018.

Seria A (zona “Tur-Talna”)
1.      Energia negreşti oaş

2.      talna oraşu nou
3.      Voinţa Lazuri
4.      AS Livada
5.      Venus Dumbrava
6.      Victoria Apa
7.      Dacia Medieşu Aurit
8.      Someşul odoreu
9.      Sportul botiz
10. Speranţa Halmeu
11. turul Micula
12. Egri Sasok Agriş

Seria B (zona “Someş”)
1.     Recolta Dorolţ
2.     Ştiinţa beltiug
3.     Voinţa babţa
4.     Voinţa Doba
5.     unirea Păuleşti
6.     Someşul oar
7.     Luceafărul Decebal
8.     Atletic Craidorolţ
9.     Cetate Ardud
10. Viitorul Vetiş
11. CSM Satu Mare
12. Crasna Moftinu Mic

Seria C (zona “Crasna”)
1.     CSM Victoria Carei
2.     Real Andrid
3.     Viitorul Lucăceni
4.     Schwaben Kalmandi Cămin
5.     Stăruinţa berveni
6.     Fortuna Căpleni
7.     AS Căpleni
8.     Frohlich Foieni

9.     Schamagosch Ciumeşti
10. Recolta Sanislău
11. unirea Pişcolt
12. Victoria tiream
13. AS ghenci

-         Campionatul Ligii a V-a va
începe în data de 8-9 septembrie
2018 cu următoarele trei serii:
Tur / retur / tur / retur
Seria A
1. CS termala Dindeşti
2. Kneho urziceni
3. Platanul Marna 
4. olimpia Căuaş
5. olimpia Domăneşti
6. gloria Moftinu Mare
7. Vulturii Santău
Seria B
1.     Speranța bogdand
2.     Dacia Supur

3.     AS CS Cetate Ardud
4.     CSM Satu Mare
5.     Prietenia Crucişor
6.     Codreana Homoroade
Seria C
1.     CS SC olimpia MCMXXi
SM
2.     FC Certeze
3.     unirea bercu
4.     ACS turulung
5.     Recolta Dorolț ii
6.     ugocea Porumbeşti          

Seriile sunt cu caracter in-
formativ, putând suporta modificări
ulterioare atât în Liga a iV-a, cât şi
în Liga a V-a. Definitivarea lor şi
tragerea la sorţi (Liga a iV-a / Liga
a V-a) se va face în şedinţa Comite-
tului Executiv care va avea loc în
data de 20.08.2018, ora 10:00.

florin mureşan

FCSB a anunțat ofi-
cial cine sunt cei
doi agresori ai fe-
meii jandarm, de la
protestul de vineri!
Doi dintre indivizii care au creat
haos la protestul de vineri, din
Piaţa Victoriei, sunt suporteri ai
Stelei, echipa din Liga a iV-a.
Anunţul oficial a fost făcut de
FCSb, care a ţinut astfel să se
delimiteze de manifestările huli-
ganice.
„FoARtE iMPoRtAnt!
Având în vedere informaţiile
eronate apărute în mass-media
pe parcursul acestei zile, cu
privire la conflictele de vineri
seara, din Piaţa Victoriei, facem
următoarele precizări:
1. Cei doi suspecţi reţinuţi nu
sunt suporteri ai echipei noastre,
ci fac parte dintre susţinătorii
echipei Clubului Sportiv al Ar-
matei, care evoluează în Liga a 4-
a! Acest lucru poate fi verificat
prin simpla vizionare a con-
turilor de Facebook ale acestora.
2. Facem un apel către mass-
media să verifice cu atenţie
informaţiile publicate şi să nu
implice numele clubului nostru
şi susţinătorii FCSb în subiecte
care implică manifestările huli-
ganice!
Vă mulţumim!”, se arată în co-
municatul postat pe Facebook
de FCSb.
Ştefania este femeia jandarm
care a fost bătută crunt la
manifestațiile de vineri seara.
După 48 de ore de la incident,
jandarmeria a identificat câţiva
dintre agresori. Printre aceştia
sunt şi doi ultrași din peluza Sud
Steaua, pe nume ionuţ şi An-
drei. tribunalul bucureşti a emis
ordonanţe de reţinere pe nu-
mele celor doi, fiind acuzați de
ultraj şi tulburarea liniştii pub-
lice.

Ajunge Tătărușanu
la Napoli?  
Ciprian tătărușanu (32 de ani)
și-a dat acordul pentru trans-
ferul la napoli, iar detaliile con-
tractului ar urma să fie puse la
punct săptămâna viitoare.
totuși, presa din italia susține că
napoli ar negocia și pentru
transferul portarului german
Kevin trapp (28 de ani), de la
Paris Saint-germain.  tut-
tosport anunță că echipa lui
Carlo Ancelotti are aceeași
strategie în cazul neamțului:
vrea să-l aducă împrumut pen-
tru un sezon, cu opțiune de
cumpărare. trapp a ajuns a treia
opțiune la PSg, după Areola și
buffon. În stagiunea precedentă,
portarul german a fost mai mult
rezervă, Areola fiind preferat
pentru postul de titular. În
vârstă de 32 de ani, tătărușanu
a bifat 37 de partide la nantes,
club cu care mai are contract
până în 2019. 2,5 milioane de
euro au plătit francezii celor de
la Fiorentina pentru transferul
jucătorului dorit de napoli. În
cariera sa, tătărușanu a mai
evoluat până acum la gloria
bistrița, Steaua bucurești și
Fiorentina.

Sâmbătă au început
campionatele juniorilor u17 şi
u19 la fotbal. În prima etapă a
campionatului, juniorii de la
Liceul cu Program Sportiv din
Satu Mare, repartizaţi în seria 19,
au evoluat în deplasare, la Zalău,
împotriva celor de la CS Atletic.

Primii au intrat în teren
juniorii de la u19 care au pierdut
jocul, scor 0-2.

juniorii u17 au debutat
însă cu dreptul şi au câştigat
meciul lor cu scorul de 2-1. Ele-

vii lui Dorel Ziman au deschis
scorul prin Mândruţi, gazdele au
egalat în partea a doua, dar Fer-
nando a adus victoria echipei
sătmărene printr-un gol marcat
în ultimul minut.

În etapa viitoare, LPS
Satu Mare va evolua pe teren
propriu, sâmbătă, de la ora 16:00
şi 18:00, împotriva echipelor de
la CSS 2 baia Mare. Ambele par-
tide se vor disputa pe stadionul
olimpia.

Fosta campioană a
României, susținută în mare măsură
de fanii care sunt membri cotizanți,
inclusiv o mare parte dintre jucători,
se luptă în acest sezon pentru pro-
movarea în liga a doua.

De la 50 lei, la 1000 de lei.
Atât plătesc fanii oțelului anual
pentru a susține clubul pornit de la
zero. Ajunsă în Liga a treia, fosta
campioană a României se bate la
promovare în acest sezon, iar cei mai
mulți dintre jucători, dar și oamenii
din conducerea tehnică și
administrativă, s-au alăturat supor-
terilor și au devenit membri-
cotizanți ai clubului. Cu carnetele de
membri în buzunare, fotbaliștii
spun, mai în glumă, mai în serios, că

își plătesc singuri salariile.
Până în prezent, sunt peste

600 de gălățeni care contribuie la
bugetul echipei, iar jucătorii sunt
siguri că numărul lor va crește, odată
cu promovarea în liga a doua.

„Sunt membru socios de
anul trecut, iar din 2018 numărul
membrilor este în creștere. glumind
un pic, putem spune că sunt și pa-
tron la oțelul, dar este o cotizație
infimă pe care o plătesc, raportată la
cheltuieile care sunt lunar la club.
Îmi face o plăcere deosebită să știu că
și în teren, și în afara lui pot să ajut”
– Adrian Sălăgeanu, căpitan SC
oțelul, fost jucător la olimpia și fost
campion al României cu oțelul
galați.

„Sunt membru socios,
contribuim cât putem, trebuie să
dăm exemplu pozitiv, să atragem cât
mai mulți socios. oțelul este un club
creat de suporteri, pentru suporteri.
Cel mai bun slogan pentru liga a
doua este „împreună pentru oțelul
și pentru promovare” – Stelian bor-
deianu, antrenor SC oțelul galați.

În această vară, gălățenii
au reușit două mutări surprinzătoare
la nivelul conducerii administrative.
Astfel, foștii mari fotbaliști Vali
Ștefan și ion gigi s-au alăturat
proiectului inițiat de suporteri și vin
să pună umărul la renașterea echipei.

„Vali Ștefan este manager
general și este un câștig real pentru
sportul gălățean. Prin venirea lui

sper să transmitem un semnal clar
oamenilor că lucrurile la club sunt
exact cum le doresc toți. Sper să fie
respectat pentru că și-a lăsat familia
în Cipru și a venit la club să ni se
alăture. noi avem un an de experință
în liga a treia, am identificat prob-
lemele și sperăm să reușim să trecem
mai ușor peste obstacolele care vor
apărea pe durata campionatului. ne-
am upgradat în toate comparti-
mentele clubului. trebuie să
evoluăm, iar acest lucru se poate face
doar aducând oameni noi. ne dorim
ca schimbările să fie benefice și să ne
bucurăm împreună pentru pro-
movare” – iulian Apostol, director
de imagine SC oțelul galați.

FotbAL junioRi
LPS - una caldă, alta rece în
prima etapă de campionat

CSM SAtu MARE
Trupa lui Ritli joacă 
la Recea

LigA A 3-A

Oțelul Galați, echipa unde jucătorii sunt și patroni!
8 Printre acționari e și sătmăreanul Adrian Sălăgeanu a ajuns căpitan la echipa gălățeană

Echipa de fotbal de la
CSM Satu Mare își continuă
seria meciurilor de pregătire iar
azi sătmărenii vor juca la Recea
cu ACS, echipă ce activează în
liga a 3-a.
Partida va începe la ora 18.

Returul acestui joc va
avea loc sâmbătă de la ora 11 pe
stadionul Daniel Prodan.

Altfel, azi de la ora 11
va avea loc o conferință de presă
la CSM Satu Mare în care vor fi

anunțate noutățile de la secțiile
de fotbal și baschet.

Întâlnirea cu presa va
avea loc la sala de conferințe de
la stadion.
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Simona Halep este sportiva
numarul unu a Romaniei
si oamenii o iubesc la pro-

priu, insa ce s-a intamplat la fi-
nala turneului WTA de la
Montreal intrece orice limita.

in timp ce se pregatea sa
serveasca pentru castigarea meci-
ului, la 5-2 in setul decisiv, intre
primul si al doilea serviciu, din
tribuna un spectator roman a în-
jurat.

Simona Halep, campioană la
Montreal

Halep a servit din nou
afara si a ratat sansa de meci din
cauza unei duble greseli. Cateva
puncte mai tarziu, in acelasi
game, din tribuna s-a strigat din
nou, de aceasta data o altă
înjuratură.

De la 5-2 scorul s-a
strans apoi la 5-4 si Halep s-a

aflat in mare presiune servind
pentru meci. Si-a pastrat calmul
si in cele din urma a inchis meciul
cu un serviciu as.

La festivitatea de pre-
miere Halep a tinut sa anunte in
engleza ca vrea sa transmita un
mesaj in limba romana, ceea ce
nu s-a mai intamplat pana acum.

De unde era numai un
zambet, Simona Halep, aceasta
fata care a dus tricolorul pe cea
mai inalta treapta a sportului
mondial, a facut apel ca cei care
vin sa o sustina sa respecte atmos-
fera si meciul.

“Vreau să le mulțumesc
celor care se uită la televizor și
vreau să spun două cuvinte în
română: Mulțumesc pentru
susținere și, celor care veniți aici
data viitoare, vă rog să respectați
acest teren”, a spus Halep
punandu-l la punct, elegant, pe
huligan.( sursa onlinesport.ro)

TeniS De CâMP

Românii o fac de rușine pe Halep în Canada.
Mesajul categoric al sportivei!

Barcelona a câștigat Su-
percupa Spaniei, primul trofeu
din acest sezon, după 2-1 cu
Sevilla, într-un meci disputat la
Tanger, în Maroc.

Programată într-o
singură manșă, nu în două așa
cum e regula, din cauza progra-
mului încărcat al celor două
echipe, Supercupa Spaniei le-a
adus în față pe Barcelona,
câștigătoarea campionatului și a
Cupei, și pe Sevilla, finalista
Cupei. 

Cu un nou antrenor pe
bancă, Pablo Machin, Sevilla a
început bine. În minutul 10,

după o gafă în defensiva catalană,
Sarabia a deschis scorul cu un șut
plasat la colțul lung, de la mar-
ginea careului. golul a intrat în
istoria fotbalului spaniol, fiind
primul validat cu ajutorul arbi-
trajului video, poziția lui Sarabia
fiind suspectă de ofsaid.

După gol, Sevilla s-a re-
tras în propria jumătate, iar
Barcelona a presat la marginea
careului. golul egalizator a venit
în minutul 42. Leo Messi a exe-
cutat în bară o lovitură liberă,
mingea a ajuns la gerard Pique,
iar fundașul spaniol a împins
mingea în poartă din 5 metri.

După pauză, tot cata-
lanii au dominat jocul.
antrenorul ernesto Valverde i-a
introdus pe Rakitic și Coutinho,
iar Barcelona a accelerat în
căutarea victoriei. golul de 2-1 a
fost marcat în 78 de Ousmane
Dembele. atacantul francez de
21 de ani a șutat perfect de la 23
de metri, mingea ducându-se în
vinclul porții adverse.

După o bâlbâială în
careu, portarul Barcelonei, Marc
andre Ter Stegen, l-a faultat în
careu pe fostul său coleg, aleix
Vidal. arbitrul a dictat penalty,
dar Ben Yedder a șutat

dezamăgitor, iar portarul neamț
a reținut mingea.

13 Supercupe ale
Spaniei are Barcelona în pal-
mares.

LEO MESSI A INTRAT 
ÎN ISTORIE

Supercupa Spaniei a
fost al 33-lea titlu câștigat de
Messi în tricoul Barcelonei și
primul în calitate de căpitan.
astfel, atacantul argentinian de
31 de ani a devenit cel mai titrat
jucător din istoria clubului,
depășindu-l pe andres iniesta,
care are 32.

2-1 Cu SeViLLa

Barcelona a câștigat cu emoții Supercupa Spaniei

Comuna Valea Vinului
anunță publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu
pentru proiectul „alimentare
cu apă în localitățile Sîi și
Măriuș comuna Valea Vinu-
lui” propus a fi amplasat în
comuna Valea Vinului.

informațiile privind proiectul
propus pot fi consultate la
sediul agenției pentru
Protecția Mediului Satu
Mare, str. Mircea cel Bătrân
nr, 8/B și la sediul Primăriei
Valea Vinului, str. Principală
nr. 63, în zilele de luni-joi
între orele 8-16.30 și vineri
între orele 8-14.

Observațiile publicului se
primesc zilnic la sediul
agenției pentru Protecția
Mediului Satu Mare.

Cu o formula de echipa
din care au lipsit mai multi titulari,
FCSB a revenit pe tabela si a casti-
gat in deplasare cu gaz Metan Me-
dias, scor 3-1 (0-1), intr-un meci
disputat duminica seara in etapa a
4-a din Liga 1 Betano.

Titularizat in premiera
dupa revenirea la FCSB, Rusescu
a ratat deschiderea scorului dupa
doar cinci minute de la startul par-
tidei. Centrare din stanga si fostul
golgeter al Ligii 1 a reluat peste
poarta din centrul careul.

O ocazie pe care stelistii
au ratat-o in minutul 30, cand Fo-
fana a trimis cu sansa in poarta o
minge centrata din corner si care s-
a lovit de Morais pacalindu-l pe
Balgradean.

acelasi Balgradean se
opusese golului cateva zeci de se-
cunde mai devreme la sutul lui
Chamed dintr-o lovitura libera.

in finalul reprizei, minu-
tul 43, bara l-a salvat pe portarul
FCSB la sutul trimis de Fortes.
Dica a mutat la pauza cu gnohere
si Tanase in locul lui Rusescu si
Man, iar FCSB a intors rezultatul
punctand de trei ori.

Morutan a restabilit
egalitatea in minutul 49 cu un sut
din interiorul careului din pasa lui
Popescu, pentru ca in minutul 63
gnohere sa inscrie cu o lovitura de
cap precisa la centrarea lui Coman. 

acelasi Coman inchidea
tabela cu sapte minute inaintea fi-
nalului cu un sut care a intalnit si
bara.

FCSB acumuleaza 7
puncte si urca pe doi in clasament,
avand cel mai bun atac din Liga 1
Betano (10 goluri).

CFR Cluj conduce clasa-
mentul, cu 8 puncte.

Liga 1
FCSB învinge la Mediaș și
ajunge pe doi în clasament
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OFERTE DE SERVICIU 

l Unitatea Administrativ-Ter-
itoriala Municipiul Carei, in data
de 13.09.2018, orele 10:00, or-
ganizeaza concurs de promovare
in functia publica de conducere
sef serviciu, Serviciul Adminis-
tratie Publica.
Relatii suplimentare se pot ob-
tine la sediul institutiei, telefon
0261-861566 sau pe site-ul . 
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant.
Tel.0743931031
l Angajam muncitori in con-
structii pentru strainatate cu
contract de munca. 0762219902
l Angajam soferi CE cu expe-
rienta, pentru transport marfuri
intern-international, Carei.
0745506310, 0774085581
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.
Telefon: 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, ur-
mătoarele: balastru, pietriș,
moloz, pământ pentru grădină și
gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clien-
tului. Seriozitate și 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 pre-
turi 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 și apă, și fundaţie
pentru o căsuţă de 85 mp.
Tel:361.885.864, 0771794074.
l Vand gradina cu gard,
str.Careiului, drum dalat, 975
mp. Telefon 0747645166

VÂnZĂRI APARTAMEnTE

l Vand apartament 3 camere,
et. III, Carei MV I.
0743341814.
l Vand apartamen in asociatie
cu 3 familii, etaj, I, 80 mp.
0745.330.184 sau 0740.634.814

VÂnZĂRI CASE

VÂnZĂRI DIVERSE

l Vand mobila dormitor cu bib-
lioteca compusa din 11 corpuri din
pal melaminat gri si coltar mare de
camera. 0762601487, 0762401486
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada de-
pozitelor. 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 , neinma-
triculate. 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

SC Kulinox
Product SRL

Tasnad angajeaza
pe perioada nede-
terminata: sudor,
lacatus, secretara

si 2 muncitori
necalificati.

Cu profundă tristețe am aflat
vestea trecerii la cele veșnice a
colegului nostru 
IONUCZ ATTILA, 

om cu suflet bun și vesel. ne
exprimăm profundul regret pen-
tru plecarea prematură, dar tot ce
mai putem face este să rostim o
rugăciune și să aprindem o
lumânare. Suntem alături de fa-
milia greu încercată și îi trans-
mitem întreaga noastră
compasiune! Dumnezeu să-l
odihnească în pace! 
Conducerea și colectivul Con-

siliului Județean Satu Mare

S.C. Angajează
persoană cu studii

superioare, spe-
cializare în dome-

niul Resurselor
Umane. Tel.

072.0017242,
0261.770.040.

COnDOLEAnţE

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.

CARDIOLOGIE 
Dr. Banut Dan 

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

Vând 
apartament

3 camere,
Tăşnad,

cartierul Victoriei,
bloc 11 / A, ap. 18,

etaj 4. Telefon
0749-413.216.

Vând teren intravilan
cu suprafaţă de 7942
de mp în zona Cloşca.
Pe teren se află clădire de
237,30 mp. Preţ extrem
de avantajos. Detalii la nr.
0743487204.

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 societatea noastra
pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, suprafata
395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite, sopron,
etc) cu suprafata totala construita de 1.652 mp si teren aferent
in localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) – 13.714 lei
Proprietate imobiliarăde tip sediu de firmă cu spaţii de de-
pozitare şi de producţie, situată în localitatea Satu Mare, str.
Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 812.446 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara)de tip clădiri de de-
pozitare si producţie, cu terenul aferent, situată în localitatea
Moftinu Mic, strada Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare,
la 171.632 lei.
Teren cu 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 indus-
tial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5: aprox 1600 mp, la pretul
de 312 557 euro. Acestea se vand in bloc sau individual. Lic-
itatia 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 imobiliarăteren intravilan situată în loc. Satu
Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud. Satu Mare. si casa de
locuit si anexe demolabile – 3.400 mp la pretul de vanzare de
80.000 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare , str.Ion
Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la 3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI SUS
POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff)  in localitatea Decebal, str. Po-
căiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300 mp, la
suma de 23.337 lei.
Teren intravilan1000 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 Poligo-
nului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul de 16.705 euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu Mare, str. Ste-
lelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp, la pretul de 55.450 lei.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea funciară
nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pretul de 42.520 lei.

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de transport. Lista
bunurilor mobile 
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sectiunea 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 transport.

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 transport

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.

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 lichidatorului judiciar
din  str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fie-
care vineri, SC WEST CAR TRADE SRL ora 08:00, SC
CAMYRAL IMPEX SRL 08:30, SC B&G ITAL-
CONSTRUZIONI SRL 09.00,  S.C. AGROMEC
PĂULEŞTI S.A 09:30, SC NORD STERN BEVE-
RAGE INDUSTRIES SRL ora 10:00, SC C&V LO-
REMAR SRL 10:30, SC MANITA GUINEEA SRL
11:00, SC MIDICONS SRL11:30, SC AG DUPLEX
SRL 12:00, SC DOMARIS COM SRL 12.30, SC PA-
NATEK SRL ora 13:00, SC DOMINIUM SRL ora
13:30 , SC ELEGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC
SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00.
Depunerea documentelor necesare participării la licitatie
si dovada depunerii cauțiunii de 10% din valoarea imo-
bilului, se va face cel târziu până în ziua dinaintea licitatiei,
ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator
judiciarscoate la vanzare prin licitatie publica bunurile debi-
toarei SC PANNATEK SRL in fiecre vineri ora 13:00
lista bunurilor mobile si imobile se gaseste pe site-ul
www.euro-insolv.rola sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL  lichida-
tor  judiciar a  debitoarei SC BIZMANN SRL  numită prin
sentinţa civilă nr. 648/F din data de 01.10/2015, pronunţată
de către Tribunalul Satu MareSecția 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, mijloace fixe si obiecte de inventar, (usi, mobilier, rafturi,
freze, stante) la cel mai mare pret oferit.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de administra-
tor judiciar, scoate la vanzare prin licitatie bunurile SC
CLARA PRODCOM SRL ce consta in, fabrica de
procesare mezeluri cu utilajeleaferente la suma de 1.397.949
lei, loc. Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul Satu Mare.
Licitatia va avea loc la sediul ales al administratorului judiciar,
strada C. Brancoveanu nr. 3/A, SATU MARE, in fiecare zi
de joi, ora 11:00
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei NORD STERN BEVERAGE IN-
DUSTRIES SRL, numit prin Sentinţa civilă nr. 7/2017/F
din data de 11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fis-
cal, în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la vânzare prin licitație
publică, Complex clădiri , amenajări și teren intravilan “ ,
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, plat-
form betonată 25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, la
prețul de 5.647.311 ron, si teren extravilan arabil situat în li-
vada cu suprafata de 11.900 mp, avand cf Cf: 100432 Livada,
top: 172/1 la pretul de 24.885 ron. Licitatiile se vor ține în
fiecare zi de vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. C-tin Bran-
coveanu, nr.3/A. 
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichidator
judiciar al debitoarei SC WEST CAR TRADE SRL numit
prin încheierea nr. 104/F/CC/2014 din data de 30.01.2014
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia a II-a Civilă,
de Contencios Administrativ şi Fiscal în dosarul
235/83/2014,vinde prin licitaţie publică cu strigare, Clădire
showroom cu service auto complet echipat, si teren aflate în
Satu Mare, str. Botizului, nr.167 , jud. Satu Mare,ce constă in
construcții 1.157 mp (showroom, birouri, service auto), teren
intravilan 5.200 mp, mijloace fixe, piese de schimb, scule si
dispositive verificatoare, toate la prețul de 1.986.314 ron. Lic-
itatiile se vor ține în fiecare zi de vineri la ora 08.00, în Satu
Mare, str. C-tin Brancoveanu, nr.3/A.Prima licitaţie va avea
loc la data de 10.08.2018 ora 08:00

Subscrisa EURO INSOLV SPRL  lichidator judiciar a S.C.
DOMARIS COM S.R.L. numită prin  incheierea  nr.
1190/2012/F din data de 26.06.2012 pronunţată de către
Tribunalul Satu Mare Secţia A-II-A Civila, de Contencios
Administrativ si fiscal în dosarul 5665/83/2012, scoate la
vanzare prin licitatie publica apartament, in casa de locuit , sit-
uata 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.

Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot adresa li-
chidatorului judiciar la  sediul ales  al acestuia  din str. Con-
stantin 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.

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. 

SC YANG GUAN SRL, CUI 22211378
a) Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 20.314,8 lei 
b) Set mobilier birou – 753,3 lei 
c) Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole electrice,jucării,etc. –
411.075 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. 

SC NOVALINE MODA SRL, CUI 30312527
a) Stoc de marfă ( costume , țesături, etc.) – 4.251 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. 

SC ART PROJECTS 2013 SRL, CUI 32138428
a) Set mobilier Mahon – 4890 lei.  
Prima licitatie marti 07.08.2018 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 Lichi-
dare SPRL vinde la licitaţie publică următoarele bunuri:
Islanda Dedalus SRL – Casa S+P+E (368,7 mp Scd si 246,14 mp Su) si teren aferent (726
mp) situate in Satu Mare, str. 9 Mai 1877, nr. 12A, jud. Satu Mare la pretul de 384.419 lei
(nu se achita TVA). Casa este structurata astfel: subsol: magazii - depozit, wc; parter: living,
bucatarie, camara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida
iar incalzirea se realizeaza cu 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 07.08.2018, ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri
nu se vor vinde la termenul din 07.08.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi
ora in zilele de 14.08.2018, 21.08.2018 si 28.08.2018, la acelasi pret.

Melania SRL – cladire administrativa de tip P+M (suprafata construita de 80 mp iar cea
desfasurata de 160 mp, iar suprafata utila este de circa 138,70 mp), depozit de tip P (supra-
fata 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 172.850,40 lei (nu se achita TVA) si stoc de marfa (materiale de constuctii si
bunuri gospodaresti) la pretul de 26.046,61 lei (TVA inclus). Licitatia pentru vanzarea ace-
stor 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 07.08.2018, ora 11:00. In situatia in care aceste
bunuri nu se vor vinde la termenul din 07.08.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la
aceeasi ora in zilele de 14.08.2018, 21.08.2018 si 28.08.2018, 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 achi-
tarii doar a pretului de vanzare si a chetuielilor notariale ocazionate de aceasta vanzare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor trimite lichidatorului oferte in scris la email:
redresaresm@yahoo.com sau fax: 0361.428.128 cu cel putin 2 zile inainte de data licitatiei
si vor  achita un avans de 10% din valoarea de strigare. De asemenea, potentialii ofertanti
pot sa comunice si direct lichidatorului participarea la licitatie cu 2 zile inainte de data lici-
tatiei la telefoanele 0723.52.11.59 sau 0746.999.771 cu mentiunea ca la aceleasi telefoane
vor putea obtine si informatiile suplimentare pe care le solicita.

ANUNT

Subscrisa EURO INSOLV S.P.R.L., cu sediul social  în Satu Mare, strada  Nicolae Bălcescu, nr. 10, judeţul  Satu Mare, telefon
0361/809.462; 0361/809.460, e-mail   office@euro-insolv.ro, desemnat lichidator judiciar al SC WIAREX SRL, în faliment, in ban-
kruptcy, en faillite, cu sediul în Satu Mare, B-dul. Lucian Blaga, nr. 16, bl. CU, ap.2, Judet Satu Mare, avand numar de ordine in Re-
gistrul Comertului: J30/810/2003, având Cod Unic de Înregistrare: 15758616, conform Încheierii Civilă nr 360/F/CC din data de
01.08.2018, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr.
1363/83/2018, notificăm urmatoarele:
1. Fixeaza termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor in tabelul preliminar la 10.09.2018;
2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 19.09.2018.
Termenul pentru depunerea contestaţiilor este de 7 zile de la publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a tabelului preliminar. 
3. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este  10.10.2018. 
4. Fixeaza data sedintei adunarii creditorilor la data de 24.09.2018, ora 12:00 la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar având
ca ordine de zi - alegerea comitetului creditorilor (daca e cazul); confirmarea lichidatorului  judiciar; aprobarea onorariului lichida-
torului judiciar.



Insolvenţe / Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

Case:
Casa in sc=245 mp siteren 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 Prietenia,
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, situat
în loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture
SR, cale de acces - 1.330,00 euro + TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 14.630
euro 
Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna
Sapata, jud. Arges – 5.883 euro
Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință ara-
bil. 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 ara-
bil.–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 de-
pozit, 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. De-
pozitelor, 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 produse finite,
vestiar, grup social, atelier finisaje, hală montaj, sală
de mașini, atelier debitare, copr administrativ  în
suprafață utilă de 3.268,80 mp + teren intravilan
în suprafață de 9.007 mp, situat în loc. Tășnad, str.
Santăului, nr. 4, jud. Satu Mare - 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 productie 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 administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren
extravilan 21.500 mp – 147.483,50 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de
producție (fost abator) și clădire de birouri, în
suprafață construită de 619 mp, situată în loc.
Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare +
transformator -  51.794 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011
mp ( proprietatea Statului Roman, in folosinta ),
situate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare
- 47.810 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de ser-

viciu, 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 imo-
bilul 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, proprietatea nu este
întăbulată. – 1.862 euro
“MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială
situată în loc. Hotoan, nr. 16, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 128 mp și suprafața utilă Su =105
mp, clădirea este edificată pe un teren de 3.863 mp
care aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 145 Ho-
toan 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, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu com-
ercial 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, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 292 mp și suprafața utilă Su =216
mp, clădirea este edificată pe un teren de 446 mp
care aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 11
Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci, comuna Căuaș,
jud. Satu Mare. – 10.403 euro
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 Unirii,
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 vi-
goare la data perfectării tranzacției,
cumpătorul urmând să suporte obligațiile care
îi revin din acest punct de vedere.

Auto:

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

WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr.
de înmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro +
TVA, posibilități de rată

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, acce-
sorii, diverse pt. animale ) – 12.385 lei + TVA
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 3.654 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje privind fabricarea mo-
bilierului , mobilier, diverse ), proprietatea
Wimob SA - 64.908 lei + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
Ioana Nico Service 90 SRL-D – 12.591 lei +
TVA
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea
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 ) pro-
prietatea Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea 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 ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică,
mașină de ambalat, dospitor și cuptor ) pro-
prietatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea
Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mo-
bila ) 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 ) propri-
etatea 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 ) pro-
prietatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa
garaj, stoc de marfa format din panouri sec-
tionale pentru usi de gaqraj, auto ) propri-
etatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de marfă, utilaje construc-
tii ) proprietatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea Termo Market Group SRL-D

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

case; apartamente; terenuri; diverse.

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

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată în registrul
formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013,
e-mail office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax:
0361/402 200,  judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator

Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite,- vitrina con-
gelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,  1.225,81 lei, notebook, 944,3 lei, alarma,
1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes (2004),   13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  989,72 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă în  valoare de 691,00
lei.
SC. CRISTELECANU SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă, cu o valoare de
piaţă de 9.934,72 lei+ TVA : curele transmisie Contitech, curele transmisie Renault, curele transmisie Scania, curele
transmisie Volvo.
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri
mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj
multiplu, banzic.
COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile și stocuri de marfă
cu o valoare de piață de 117.944 lei.
BOLD  FASHION   SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite ,stoc de marfă (mașini de cusut ) în
valoare de 5.330,00 lei
DORI SERVIS SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite, deține autoturism marca CHEVROLET
tip KALOS, an fabricație 2007, combustibil benzină, culoare albastru. Preț 500 euro fără TVA.
SC  DECO GENERAL  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite, deține bunu mobil compus din
POPMPĂ DE BETON preț 1.481 lei, 320 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 24.08.2018, 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 17.08.2018, ora 15:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la Mocca Cafe)  bloc cu
acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro .
SC INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL,societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation,
en redressement
- apartament  cu 3 camere situat în Florești, jud. Cluj, str. Avram Iancu, nr. 404, parter, ap.1, comuna Florești, județul
Cluj, preț 251.200 lei.
-Licitaţia va avea loc în data de 17.08.2018, ora 14:30 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- vânzarea în bloc: bunul imobil reprezentat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp+ construcție aferentă
(sere), stituat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, îmrepună cu utilajul și echipamente cu montaj ( centrală
termică, combustibil biomasă, cu montaj sistem complex de irigare.) Preț 2,531,144 lei + TVA.
- vânzare individual a bunurilor mobile reprezentate de TRACTOR LAMBORGHINI R155DT preț 53.147,2
lei , încărcător frontal preț 19.253,8 lei , mașină bilonat preț 18.828,8 lei, freză rotativă FREZĂ F2140 preț
11.484,2 lei, remorcă agricolă UATL15SS preț 8.172,8 lei, autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316
CDI preț 47.990,0 lei, instalație procesare preț 46.946,6 lei prețurile nu conțin TVA.
-Licitaţia va avea loc în data de 10.08.2018, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 

SC BLISS FAMILY CLUB SRL, societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective
Creditorii debitorului SC BLISS FAMILY CLUB SRL  trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia
prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este    10.09.2018.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă procedura insolvenţei,
nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind
creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor este  04.10.2018.
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 25.10.2018.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau, după caz netrecute  de
administratorul   judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor, creditori şi orice altă persoană interesată,
este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. 
Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul ales al administratorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada
Avram Iancu .nr. 49,  la data de 09.10.2018, ora 12:00, având ca ordine de zi - prezentarea stadiului procedurii insol-
venţei, prezentarea raportului privind cauzele care au generat starea de insolvenţă; alegerea comitetului creditorilor,
confirmarea administratorului  judiciar, stabilirea indemnizatiei .

14/ Marţi, 14 august 2018

SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizică este  obligatorie  pentru toate
societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin
bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să asigure protecția aces-
tora.Conform prevederilor legislative aflate în vigoare, analiza de risc la
securitatea fizică are rolul de a identifica vulnerabilitățile și riscurile,
de a determina nivelul de expunere la producerea unor incidente de se-
curitate 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)
Ar fi perfect daca ti-ai putea permite azi
o escapada undeva intr-un decor
romantic, de exemplu la mare sau in
preajma unui lac, deoarece de acolo iti
extragi azi energia pozitiva: din
combinatia ideala de elemente naturale
(apa, aer, soare) si locuri noi de vizitat.

TAUR(21 aprilie – 21 mai)
Nu judeca lucrurile doar pentru ca nu se
petrec asa cum ai fi dorit tu, pentru ca
socoteala ta nu e neaparat cea mai buna.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Starea ta depinde mult de starea vremii,
esti meteodependent asadar, pentru ca te
vei simti exact asa cum e cerul.

RAC(22 iunie – 22 iulie)
Arunca o privire inapoi, in trecut, pentru
ca acolo se afla un eveniment de care esti
inca foarte atasat emotional si care mai are
efecte si astazi. 

LEU(23 iulie – 22 august)
O problema de sanatate iti cam strica
planurile de azi. In loc sa te concentrezi
la ce aveai de facut, umbli prin farmacii,
pe la medici, sau esti consemnat la
domiciliu, ceea ce devine frustrant
pentru tine, in cazul in care aveai un
program arhiincarcat.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Cele mai aprinse discutii vor avea loc in
familie, pentru ca parintii au mereu ceva
de comentat pe seama faptelor copiilor
lor.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Poate te simti un pic intimidat de cel din
fata ta, desi nu ai avea motive. Sunteti
absolut la fel, vorbiti de la acelasi nivel, deci
timiditatea aceasta nu trebuie sa iasa la
iveala. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Daca tu nu ai solutii la situatia care te
framanta, priveste cu detasare in jur,
pentru ca solutiile pot aparea de oriunde.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Schimbarile pot veni ca tavalugul in viata
ta, dar nu te poti opune lor! Sunt
transformari pe care, vrei nu vrei, tot
trebuie sa le accepti, chiar daca pe
moment par complicate.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Ai o idee care merita pusa imediat in
aplicare, n-o mai amana! Roadele
schimbarii pe care esti pe cale sa o faci
acum vor fi mai grozave decat ai putea
crede, totul e sa faci pasul cu deplina
siguranta, incredere si motivat de
gandire pozitiva.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Nu sta sa analizezi o situatie negativa pe
toate partile, pentru ca vei gasi din ce in
ce mai multe motive de suparare si
iritare. 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Unul din rolurile pe care ti le-ai
asumat tu in aceasta viata e sa
relationezi in cel mai armonios mod
cu putinta si asta vei face si azi,
pentru ca te apropii de oameni cu
un talent deosebit. 

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Saptamana
sportiva (r)
08:00 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata popu-
lara
12:00 – Viata la tara (r)
13:00 – Music News
13:30 – Box Office
14:00 – Glasul Bisericii
(r)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Oameni si fapte
(r)
17:00 – Avocat TV
18:00 – Ora adevarului

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

Recomandare

21: 30 - Conan 3D
07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  21:30 Conan 3D 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) 

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

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

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

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

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

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

07:00 Stiri
Sport.ro 09:00
Ora exacta in
sport (R) 10:00

Stiri Sport.ro 10:45 Ora exacta in
sport 12:00 Stiri Sport.ro 13:00
Ora exacta in sport (R) 14:00 Ora
exacta in sport (R) 16:00 AP Fa-
milia Simpson 17:30 AP Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA Eu-
ropa League (PREMIERA) 21:00
Stiri Sport.ro 21:15 AP Local
Kombat Finala, Raul Catinas -
Paul Slowinski (EXPLOZIV)
22:00 AP Prison Break 23:00 AP
„Asediu pe Wembley”, Box: Kl-
itschko vs Joshua, Simion vs
Quigg (EXPLOZIV) 00:00 Stiri
Sport.ro 00:30 AP Fight Night:
GREU DE UCIS!, Sandu Lungu
- Andrzej Kulik (EXPLOZIV)
01:00 Ora exacta in sport 03:00
AP La bloc 05:00  O ra exacta in
sport (R) 06:00 Ora exacta in
sport (R)

07:00 Omnisport:
Watts 08:00 Fot-
bal: Fotbal FIFA
08:30 Fotbal:
Campionatul Eu-

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

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

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00

Obiectiv 14:00 Esențial 16:00
100 de minute 18:00 La Ordinea
Zilei 20:00 Subiectiv 21:00  Exces
de putere  3:00 În Premieră 00:00
Ştiri 01:00 La Ordinea Zilei
03:00 Exces de  Putere (R) 04:48
Teleshopping 06:00 Ştiri

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

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

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

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

Un bolid cu numere
cel puțin ciudate a fost văzut,
în cursul zilei de duminică,
pe străzile municipiului Satu
Mare. Este vorba despre un
BMW X6 care în loc de
plăcuțele de înmatriculare
obișnuite cu cifre și litere,
avea trecut doar atât: GAME
OVER . Și câteva floricele.
Mașina a fost văzută în zona

centrală a Sătmarului. Cel
puțin bine că nu avea
obscenități, dar este intere-
sant de văzut pentru cine,
sau pentru ce era acest
mesaj! Ulterior s-a făcut
lumină în acest caz. Mașina
participase la o nuntă în
seara de sâmbătă, iar mesajul
era pentru mire. NO COM-
MENT!

Vămile sătmărene, foarte
aglomerate
8Aproape 90.000 de persoane au tranzitat Petea și Urziceni în week-end

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!

La sfârșitul săptămânii tre-
cute, punctele de trecere a
frontierei sătmărene, mai

ales la frontiera cu Ungaria au
fost intens tranzitate. Pentru
asigurarea unui trafic fluent, atât
în Punctul de Trecere a Fron-
tierei Petea, cât și în Punctul de
Trecere a Frontierei Urziceni au
fost folosite toate arterele
disponibile, în conformitate cu
configurația punctelor.

Față de weekend-ul ante-
rior, în Punctul de Trecere a Fron-
tierei Petea s-a constatat o scădere
a traficului pe sensul de intrare în
România, dar a crescut numărul
persoanelor care au ieșit din țara
noastră. Din punct de vedere sta-
tistic, de vineri dimineață, 10 au-
gust a.c., și până luni dimineață, 13
august a.c., prin PTF Petea au in-
trat în România aproape 41.000 de
persoane, care au călătorit cu
aproximativ 12.500 mijloace de
transport. În aceeași perioadă,
numărul cetățenilor care au ieșit
din țara noastră a fost de circa

33.000, aceștia călătorind cu 9.600
mijloace.

Și Punctul de Trecere a
Frontierei Urziceni a fost foarte
tranzitat în perioada amintită. Prin
acest punct au intrat în țara
noastră aproape 5.000 persoane,
cu 1.700 mijloace de transport, în
vreme ce pe sensul de ieșire s-au
prezentat peste 7.000 cetățeni, cu

peste 2.600 autovehicule.
R e a m i n t i m

participanților la traficul trans-
frontalier că au posibilitatea de a
accesa în permanență pagina de in-
ternet  , unde aplicația trafic online
le oferă informații despre media
timpilor de așteptare din punctele
de trecere a frontierei, date care
sunt actualizate în permanență.

Florin Dura

Scăldatul, una dintre
tentațiile cele mai mari odată cu
încălzirea vremii, se poate trans-
forma rapid în dramă. Pom-
pierii sătmăreni au fost solicitați
să intervină în ultimele trei zile
la trei cazuri de înec, dintre care
doar unul a fost cu final fericit.
Este vorba de un bărbat, în
vârstă de 65 de ani, care a fost
găsit și scos ieri în viață de către
echipajul cu barcă, din râul
Someș (în dreptul localității
Vetiș).

Din nefericire, pentru
un tânăr de 22 de ani, care s-a
înecat sâmbătă seara într-un lac

din localitatea Crucișor, salva-
torii nu au mai putut face nimic
să îl readucă la viață. Un alt
tânăr, în vârstă de 28 de ani, este
căutat încă din cursul serii de
duminică, în Râul Someș, în
zona localității Oar.

Pentru a preîntâmpina
transformarea unei ieșiri la
scăldat într-o tragedie, pompie-
rii vă recomandă ca scăldatul să
fie făcut doar în locuri special
amenajate; să nu vă aventuraţi
să vă scăldaţi, dacă nu ştiţi să
înotaţi; să evitaţi scăldatul soli-
tar, fără a avea alte persoane
prin apropiere, mai ales dacă nu

ştiţi să înotaţi sau nu aveţi de-
prinderile necesare. 

Este interzis scăldatul
în stare de ebrietate sau pe timp
de noapte; nu înotaţi departe de
mal şi nu treceţi de semnele de
prevenire;  evitaţi folosirea pen-
tru scăldat a saltelelor cu aer,
camerelor de cauciuc, scân-
durilor etc; evitaţi scăldatul în
zone în care, anterior, s-au pro-
dus incidente; nu intraţi în apa
rece înfierbântaţi, după ce aţi
stat foarte mult timp la soare.
Copiii aflaţi în apropierea apei
şi în apă trebuie să fie
supravegheaţi permanent.

Doi tineri au murit înecați, bărbat salvat 
în ultimul moment

ATENȚIONARE. Tranzitul prin vămile sătmărene este sufocant
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