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PSD Satu Mare îl susține pe
Liviu Dragnea în continuare

cotidianul sătmărenilor

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

Satu Mare, alături de orașele care
încurajează reducerea emisiilor de CO2

Iau nou-promovatele la rând

După o perioadă de
temperaturi caniculare în Eu-
ropa, dar și în România,  cu
temperaturi ce au depăşit cu
cel puţin zece grade normalul
perioadei, specialiștii de la Se-
vere Weather Europe anunță
o răcire dramatică a vremii în
următoarele zile. Potrivit  se-

vere-weather.eu vor fi două val-
uri de răcire intensă. Primul se
va manifesta în zilele de vineri
și sâmbătă, în cea mai parte a
Europei, în timp ce valul de
răcire semnificativă se va
resimți începând de luni, 24
septembrie, și marți, 25 sep-
tembrie.

Se răcește vremea. Temperaturile
scad cu peste 10 grade
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Epidemia “Zom-
bie” lovește din
plin Sătmarul
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 21 septembrie 2018
ziua 264 a anului

Soarele răsare la 6 și 56 minute,
apune la 19 și 59 minute.

1939 - Primul ministru
român Armand Călinescu
este asasinat de membrii
Gărzii de Fier.

Iată o regulă pe cât de simplă,
pe atât de puternică; dă-le în-
totdeauna oamenilor mai
mult decât se aşteaptă ei să
primească. 

(Nelson Boswell)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox  - Sf. Ap. Codrat; Sf.
Prooroc Iona (Odovania
Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
(Post)
Romano-catolic - SS.
MATEI, ap. şi ev.; Iona, profet.
Greco -catolic  - Sf. ep. m.
Foca.
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Indiscutabil Româ-
nia are nevoie de o supra-
structură materializată
într-un scut economic al avu-
ţiei naţionale. Acest scut ar
putea avea menirea de a pro-
teja bogăţiile României de
ingineriile financiare ale
unor „actori”, care cu acte în
regulă „legale” reuşesc să
achiziţioneze terenuri în sub-
solul cărora există bogăţiile
naturale ale poporului
român. Milioane şi milioane

de hectare de teren au fost
vândute străinilor, care se
pare au condiţionat într-un
fel sau altul aceste „tranzac-
ţii” îndoielnice. Este nevoie
de o seamă de români, foarte
bine pregătiţi din punct de
vedere profesional, care să
stopeze „jaful cu acte în re-
gulă” a bogăţiilor României.
Poate ar fi nevoie şi de o na-
ţionalizare a unor terenuri în
condiţiile economiei de
piaţă. Cei care nu sunt în
stare să-şi administreze tere-
nurile, mai bine să le doneze
statului român, dar să nu le
vândă străinilor „pe bani de
ţigări”! Instituţiile de specia-
litate au semnalat, din câte se
spune, anumite tendinţe ne-
faste în vederea exploatării
tezaurului României în urma
unor achiziţii cu „şmecherii”,
dar decidenţii n-au fost sau
nu s-au arătat interesaţi de
aceste informaţii preventive,
ca să găsească soluţii de con-
tracarare a unor „demersuri
spoliatoare”.

Economia de piaţă
nu înseamnă libertatea de a
cumpăra sub diferite forme
„neortodoxe” anumite teri-
torii din România. Am ajuns
oare să fim un fel de „stână

fără câini”? Din unele infor-
maţii reiese că unii „oameni
de afaceri” cumpără de la noi
materie primă ieftină, iar ul-
terior o prelucrează în ţările
lor şi o revând la preţuri pro-
fitabile pe piaţa din Româ-
nia. De ce nu este încurajat
mediul de afaceri românesc
să prelucreze materia primă
autohtonă pentru ca să bene-
ficieze România de plus va-
loare ? Independenţa
economică a României n-ar
trebui să depindă de anumite
condiţionări impuse de gru-
puri politice de interese din
afara ţării. Există ţări din est,
foste comuniste, care au reu-
şit să se axeze pe producţia
indigenă şi să  încheie con-
tracte economice profitabile
pentru ţările lor. Noi am
rămas la stadiul unor preju-
decăţi, motiv pentru care nu
încheiem contracte econo-
mice cu anumite ţări... me-
nite să stimuleze exporturile
pe motiv că trebuie să „execu-
tăm” orbeşte nişte comenzi
externe. 

Dintr-o ţară exporta-
toare cu o industrie perfor-
mantă am fost transformaţi
în nişte „marionete”, care
semnăm tot felul de partene-

riate benefice mai mult pen-
tru străini decât pentru Ro-
mânia. Am fost transformaţi
într-o societate de consum,
iar forţa de muncă ieftină
este plătită cu aproximativ
400-500 de euro. N e -
ocolonialismul de tip econo-
mic a pătruns în sferele
economice ale României.
Cine se încumetă să constru-
iască acest scut economic al
României, care să supervi-
zeze „tot ce mişcă-n ţara
asta” în materie de tranzacţii
economice, dar mai cu seamă
să propună proiecte de
amendare a legilor permi-
sive, care le conferă legalitate
profitorilor interni şi externi
? Cum este posibil ca patrio-
tismul românilor să fie terfe-
lit şi persiflat de „oamenii cu
bani”, care cumpără tot ce
vor din ţara aceasta? Da, tre-
buie să recunoaştem că pro-
verbul „Dă-i, Doamne,
românului, mintea de pe
urmă!” este cât se poate de
actual, dar ar trebui comple-
tat cu îndemnul
patriotic:”Deşteaptă-te, ro-
mâne”! Pe bune, oameni
buni, deşteptaţi-vă, că altfel
o să rămânem toată viaţa
„slugi la străini!”.

DUMITRU 
ţIMERMAN

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

INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN
Uniunea Europeană la ora
întrebărilor
Gen.(r) conf.univ.dr.
VASILE CIOCAN ne va
furniza, prin intermediul
emisiunii INCURSIUNE
ÎN COTIDIAN, informații
inedite despre România și
Uniunea Europeană. Realiza-
tor: Dumitru Țimerman.

DUMINICĂ
VIAȚA LA ȚARĂ
Vă invităm în lumea unui
legumicultor sătmărean, care
ne va prezenta bogățiile
Toamnei în emisiunea
VIAȚA LA ȚARĂ, difuzată
duminică, 23 septembrie, de
la ora 13.00, la NORD
VEST TV Satu Mare. Reali-
zator: Dumitru Țimerman.

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

Cine construieşte scutul economic al României ?
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DESTINAţII DE wEEkEND

Muzeul Satului Maramureşean din Sighet - locul
unde meşteşugul lemnului este la el acasă

Localizat la intrarea în
oraşul Sighet, pe dru-
mul dinspre Baia Mare,

Muzeul Satului
Maramureşean este un muzeu
zonal având ca arie de
reprezentare provincia istorică
Maramureşul. Structura
actuală a muzeului îl
încadrează ca tip în rândul
complexelor muzeale care sunt
reprezentative la nivel naţional
pentru fiecare provincie
istorică a ţării: Muzeul
Moldovei la Iaşi, Muzeul Bu-
covinei la Suceava, Muzeul
Olteniei la Craiova, Muzeul
Banatului la Timişoara,
Muzeul Ţării Crişurilor la
Oradea, Muzeul Transilvaniei
la Cluj Napoca şi altele.

Muzeul a fost inaugu-
rat la 30 mai 1981, după o
muncă asiduă de colecţionare a
exponatelor, începută în 1972 şi
care continuă şi în prezent, prin
achiziţionarea de noi obiective,
în ciuda subfinanţării muzeului.

Muzeul cuprinde peste
30 de gospodării, unele mobi-
late complet cu piesele origi-
nale. Casele şi gospodăriile
conservate sunt grupate pe
principalele subzone ale
Maramureşului istoric: Cosău-
Mara şi Iza Inferioară până la
Strâmtura, Iza Mijlocie, Vişeu-
Borşa, subzona Tisei şi bazinul
Ruscovei. Pe lângă gospodăriile
româneşti au mai fost recon-
struite o locuinţă ucraineană,
una maghiară şi două case
evreieşti (în interiorul uneia
fiind amenajată o sinagogă
sătească).

Toate uliţele şi potecile
din satul recreat în cadrul

muzeului de pe Dealul Dobăieş
converg către biserică. Biserica
de lemn este cea mai veche
construcţie din muzeu (sec. al
XVI-lea), ridicată din materiale
refolosite de la o biserică mai
veche (unele bârne fiind datate
dendrocronologic între anii
1572 şi 1614) şi a fost adusă din
satul Onceşti de pe valea Izei.

Tot în cadrul Muzeu-
lui sunt şi trei case care ies în
evidenţă. Este vorba despre
Casa evreiască din Bârsana,
Casa ucraineană din Poienile de
sub Munte şi Casa maghiară
din Câmpulung la Tisa. 

Despre Casa evreiască
din muzeu se ştie că a aparţinut
familiei de evrei religioşi rabini-
haham DRIMER (Hers, 1830;
Itzac-Aizic, 1870; Pincas-Peter,
1909-1987; Rachmil-Micu,
1927-1998). 

Casa este din lemn,
tencuită cu lut în tehnicile
tradiţionale specifice.    

Casa maghiară din
Câmpulung la Tisa a fost pro-
prietatea familiei Naghi.
Aceasta apare în documente în
anul 1699. Casa ruteană din
Poienile de sub Munte a
aparţinut familiei Benzar
Gavrilă, fiind o construcţie
databilă din prima parte a sec-
olului al XVIII-lea. Casa
cuprinde două încăperi şi
anume o tindă şi o cameră de
locuit. În tindă găsim berbinţe
şi cofe pentru lapte, tocul de la
slatină, cântarul tip cumpănă,
unelte şi ustensile, lăzi pentru
cereale şi alimente, groapa pen-
tru cartofi etc.    Pereţii sunt din
bârne masive din lemn de brad
despicate în două şi sunt dis-
puse în sistemul “blockbau”
încheiate în cheutori. Casa are
în faţă o prispă din lut, dar şi o

bancă încastrată în tălpile casei.
Tot aici mai găsim aşa numita
“klicină”, grăjduţ pentru vite, un
şopru pentru fân şi un spaţiu de
depozitare. Muzeul se întinde
pe o suprafaţă de câteva hectare,
iar pe lângă construcţiile din
lemn mai există şi alte lucruri.

Biserica de lemn aflată
pe un mic deal este cea mai
veche construcţie conservată în
muzeu. Ea a fost adusă din
Onceşti şi datată din secolul al
XVI-lea. A fost transferată la
Onceşti din satul Criciova de
pe Valea Talaborului
(Maramureşul din dreapta
Tisei), fiind donată de
cricioveni credincioşilor din
Onceşti. Biserica mai păstrează
şi astăzi icoanele cu „Sfântul
Nicolae” şi „Apostolul Petru”,
pictate în anul 1639 şi uşile
împărăteşti pictate.

Casele şi clădirile

anexe sunt construite aproape
exclusiv din lemn, stejarul /
gorunul şi bradul / molidul
fiind predominante, cu fundaţii
din piatră de carieră sau bolo-
vani de râu. Planul caselor este
unul cât se poate de simplu. La
cele mai vechi, două şi trei
încăperi (tinda şi „casa”, respec-
tiv tinda, cămara şi „casa”),
evoluând la finele secolului al
XVIII-lea spre mai multe
încăperi.   În ceea ce priveşte
arhitectura interiorului caselor,
aceasta este adaptată nevoilor

casnice. În camera de locuit am-
prenta femeii este prezentă peste
tot, atât în ceea ce priveşte aran-
jamentul, compartimentarea şi
marcarea unor locuri şi obiecte
folosite în viaţa de zi cu zi.

Muzeul Satului
Maramureșean poate fi vizitat
de luni până duminică, între
orele 10 şi 18. Preţul unui bilet
este de 4 lei pentru adulţi şi 2 lei
pentru studenţi, elevi sau pen-
sionari. Intrarea este gratuită
pentru persoanele cu
dizabilităţi.

niColae ghiŞan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
Zilnic la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450
_____________________
In fiecare Marti si Joi  la
Cabinet Dr. Coica, bl. CU
18/1 va consulta:

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR

ONCOLOGIE

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

Dr. Stancu Lapuste 

Ramona
MEDIC SPECIALIST
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578
_____________________
În fiecare Marti si Joi intre
orele 15:00-18:00  la Cabi-
net Dr. Coica, str. Lucian
Blaga CU6/2,  va consulta:

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR 

NEUROLOG

Programări: 0732.116.832;
0723.974.823
_____________________
În fiecare Luni de la ora
15:00  la Cabinet Dr. Coica,
str. Lucian Blaga CU6/2,  va
consulta:

Dr. Revesz Andrea

MEDIC SPECIALIST
NEUROLOG

Programări: 0261/766390
_____________________
În fiecare Marti si Joi intre
orele 15:00-18:00  la Cabi-
net Dr. Coica, va consulta:

Dr. Niculescu Gabriela
MEDIC PRIMAR ORL

Programări: 0747.089.523
_____________________
În fiecare Luni, Miercuri si
Vineri intre orele 15:00-
18:00  la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:

Dr. Mesaros Lacramioara
MEDIC SPECIALIST

ORL
Programări: 0722.231.241
sau 0261/766390
_____________________
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Pedalez pentru
bibliotecă

Biblioteca Județeană
Satu Mare organizează sâmbătă,
22 septembrie, cea de-a VI-a ediție
a campaniei de advocacy și
coalizarea comunității „Pedalez
pentru bibliotecă”. Evenimentul
este susținut financiar de Consiliul
Județean Satu Mare și se derulează
în parteneriat cu Primăria
Municipiului Satu Mare,
Inspectoratul Județean de Poliție,
Primăria Vetiș, Biblioteca
Comunală Vetiș, organizația
Crucea Roșie – Satu Mare și
partenerii media. Strângerea
participanților se va face începând
cu ora 9.00, în fața filialei nr. 1 a
Bibliotecii Județene Satu Mare,
Micro 16, Str. Brândușa, numărul
17. fluierul de start va fi dat la ora
9.30.

Se va pedala ”roată la
roată”, pe traseul filiala Nr. 1
(Strada Brândușa nr. 17) – pista de
biciclete de pe dig – localitatea
Vetiș, punct final Biblioteca
Comunală Vetiș. În localitatea
Vetiș participanții la turul ciclist
vor vizita biserica monument
istoric – Biserica Reformată din
Vetiș, monumentul memorial al
lui Vlad Endre și, bineînțeles,
Biblioteca Comunală Vetiș.
Returul se va face pe următorul
traseu: Vetiș – Satu Mare, pe pista
de biciclete de pe dig, la ora 12.30.

Această campanie se
organizează cu scopul de a
promova Biblioteca Județeană
Satu Mare și Biblioteca Comunală
Vetiș, serviciile pe care acestea le
oferă întregii comunități, cu scopul
de a încuraja lectura și un stil de
viață sănătos prin folosirea unui
mijloc de transport ecologic,
bicicleta. organizatorii și
participanții vor transmite mesajul
că biblioteca este importantă și că
Satu Mare merită un sediu nou și
modern pentru biblioteca publică,
dotat la standardele secolului XXI.
De asemenea, vom face turism
cultural, vom afla lucruri inedite
din istoria localității Vetiș.

Evenimentul inițiat de
Biblioteca Județeană Satu Mare și
susținut de Consiliul Județean se
bucură de o mare popularitate în
comunitatea sătmăreană. Edițiile
precedente au mobilizat sute de
oameni. De această dată am ales un
traseu mai lung, dar pitoresc, care
unește două biblioteci. Invităm
sătmărenii să se alăture demersului
nostru. Ne dorim ca și ediția a VI-
a să fie una de impact și sătmărenii
să petreacă o frumoasă zi împreună
cu alți oameni din comunitatea lor
ce împărtășesc pasiuni comune :
lectura, cărțile, cititul și mersul pe
bicicletă a declarat Lacrima
Istrăuan, managerul Bibliotecii
Județene Satu Mare.

unic în țară,
evenimentul a fost premiat în anul
2013 la Conferința Națională
„future Libraries”, secțiunea „Idei
pentru mâine@biblioteca ta!
Impact, Advocacy & Mobilizarea
comunității”. Premiul ce i-a
revenit Bibliotecii Județene Satu
Mare pentru campania „Pedalez
pentru bibliotecă” este o
recunoaștere, pe plan național și
internațional, a implicării și
profesionalismului bibliotecarilor
sătmăreni.

“Satu Mare pentru Centenar”,
spectacole și voie bună
8Este primul eveniment organizat de ”Asociația uniţi pentru Satu Mare” în Anul
Centenarului

Sătmărenii vor avea parte, la
acest sfârșit de săptămână, de
o serie de evenimente

dedicate Centenarului reunite sub
genericul ”Satu Mare pentru
Centenar”. Este vorba despre o serie
de super concerte organizate de
recent înființata Asociație „Uniţi
pentru Satu Mare”. 

Parada portului
popular

Conform celor spuse de
preşedintele „uniţi pentru Satu
Mare”, Dan Șuta, primul obiectiv al
Asociaţiei „uniţi pentru Satu Mare”
este sărbătorirea Centenarului Marii
uniri de la 1 Decembrie 1918.
Pentru aceasta asociati̦a va organiza
prima ei acti̦une publică, desfăsu̦rată
sub genericul ,,Satu Mare pentru
Centenar”. 

Astfel, duminică, 23
septembrie, cu începere de la ora
13:00, din faţa statuii Lupoaicei, din
fata̦ Muzeului Judete̦an Satu Mare,
evenimentele vor debuta cu parada
portului popular din zona Sătmarului
care cuprinde, evident, zonele
folclorice ale oaşului, Codrului şi
Someşului. De asemenea, vor fi
evocate și traditi̦ile minorităti̦lor
naţionale din judeţ reprezentate de
maghiari, şvabi, ucraineni şi romi, în
care tinerii sătmăreni vor etala
inegalabila frumuseţe a costumelor
populare într-un melanj de forme,
culori şi ritmuri.

Spectacole și artificii
în Centrul Nou

Acţiunea va continua în
Piata̦ din Centrul Nou, unde va avea
loc un adevărat maraton artistic care

va începe la ora 14:00. Momentele
artistice vor debuta cu interpretarea
Corulului bărbătesc din finteusu̦
Mare, va continua cu reprezentati̦i ale
unor ansambluri din cadrul Asociati̦ei
Tă̦rii oasu̦lui, Asociati̦ei „Codrenii”,
Asociati̦ei „Avram Iancu” – filiala
Satu Mare, precum si̦ ale
ansamblurilor minorităti̦lor
nati̦onale. Apoi, vor susti̦ne recitaluri
renumiti̦i rapsozi populari Mariana
Anghel, Sava Negrean Brudasc̦u,
Dinu Iancu Sălăjanu, Aurel Tămas,̦
pentru ca în ultima parte a zilei să
concerteze trupele Desperados si̦
Directi̦a 5. Ziua se va încheia cu un
grandios foc de artificii, de
aproximativ 15 minute.

„Credem că a face parte din
Generati̦a Centenarului este, pentru
fiecare dintre cei care simt românesțe,
un cadou existenti̦al, deopotrivă

bucurie si̦ mândrie, născute din
consțiinta̦ afirmării si̦ reafirmării
identităti̦i noastre nati̦onale”, sunt
cuvintele membrilor Asociaţiei.

Asociația „Uniţi
pentru Satu Mare”

Potrivit președintelui Dan
Șuta, Asociaţia „uniţi pentru Satu
Mare” a fost înfiinţată ca un act de
initi̦ativă civică si̦ de vointă̦ comună
a unor întreprinzători din mediul de
afaceri privat ai municipiului si̦
judetu̦lui Satu Mare. Scopul este
(re)unirea tuturor locuitorilor
sătmăreni prin revitalizarea si̦
păstrarea valorilor traditi̦onale ale
comunităti̦i locale si̦ regionale
sătmărene, propunerea, dezbaterea si̦
promovarea unor măsuri concrete
pentru revigorarea vieti̦i economice,

sociale si̦ culturale din Satu Mare,
relevarea istoriei si̦ a personalităti̦lor
locale, evidenti̦erea contributi̦ei
acestora la dezvoltarea zonei
Sătmarului. Asociati̦a este apolitică
si̦ cresțină, având la bază valorile
traditi̦onale ale poporului român,
respectul pentru familia traditi̦onală
si̦ credinta̦ în Dumnezeu. Aceasta
unesțe membri, cu convingeri din
toate religiile cresține, precum si̦ cu
activităti̦ în toate profesiile, cu
precădere din mediul de afaceri
privat. Patrimoniul si̦ activitatea
asociati̦ei vor fi susti̦nute din
aporturile materiale ale asociati̦lor
ei, din donati̦i si̦ sponsorizări.
Asociaţia îşi propune să îşi
continue acţiunile si după 1
Decembrie, şi invită cetăţenii
români şi maghiari din judeţ să se
alăture manifestărilor.

SPECTACoLE. Sătmărenii sunt invitați să participe în număr mare la evenimentele organizate
de Asociația „Uniţi pentru Satu Mare”

fLoRIN DuRA

Judecătorul Remus Nemeș, președintele BEC nr. 32
Satu Mare

La sediul Tribunalului
Satu Mare a avut loc ieri, 20
septembrie 2018, începând cu
ora 09.30, desemnarea prin
tragere la sorţi, în şedinţă
publică, a preşedintelui Biroului
Electoral de Circumscripţie nr.
32 Satu Mare la referendumul
naţional pentru revizuirea
Constituţiei din 6 şi 7 octombrie
2018.

La şedinţă au fost
prezenţi subprefectul judeţului
Satu Mare, Altfatter Tamás,
preşedintele Tribunalului Satu
Mare, judecător Nilda Preda
Târnoveanu, reprezentantul
Autorităţii Electorale Perma-
nente, Sebastian Domuţ, şi şeful
Serviciului Juridic şi Contencios
Administrativ din cadrul

Instituţiei Prefectului – Judeţul
Satu Mare, Cosmin Dorle.

În urma tragerii la sorţi
de pe lista prevăzută la art. 26
alin. (3) din Legea nr. 3/2000

privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului, cu
modificările şi completările ulte-
rioare, dintre judecătorii care şi-
au manifestat disponibilitatea, a

fost desemnat în calitate de
preşedinte al Biroului Electoral
de Circumscripţie nr. 32 Satu
Mare, domnul judecător Nemeş
Remus Vasile.
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Epidemia “Zombie” lovește din
plin Sătmarul
8Tot mai mulți tineri sătmăreni drogați, văzuți în mai multe locuri în stare de
semiconștiență

Tot mai mulți tineri sătmă-
reni sunt loviți din plin de
ceea ce, la nivel național,

este denumită Epidemia ”Zom-
bie”. Pe străzi, în fața blocurilor,
chiar și în curțile unor școli au
putut fi văzuți tineri care stau într-
o stare de semiconștiență după ce,
în prealabil, au consumat
substanțe halucinogene. Nu este
săptămână în care Poliția Locală
sătmăreană să nu prindă câte cel
puțin un consumator de etnobota-
nice, dar este mult prea puțin pen-
tru a combate fenomenul. Sunt
sătmăreni lucizi care știu câteva
dintre locurile de unde se vând et-
nobotanice în Satu Mare. 

Tineri zombie 
de Sătmar

În ultimele luni de zile,
în municipiul Satu Mare au fost
surprinși mai mulți tineri care pă-
reau că sunt din altă lume. Din im-
aginile foto și video publicate, se
poate constata că tinerii aflați sub
influența halucinogenelor stau
nemișcați, într-o stare de
semiconștiență, și nu reacționează
decât în cazul în care sunt
amenințați cu Poliția. De aici se
trage și denumirea de Epidemia
”Zombie”. 

Astfel de tineri au fost
văzuți pe stradă, ziua în amiaza
mare, în fața unor scări de bloc
sau, mai mult decât atât, chiar în
curtea unei școli din Satu Mare.
Cel puțin 10 tineri au fost astfel
fotografiați sau filmați în munici-
piul Satu Mare în ultimele două-
trei luni.

Drogat decedat 
pe stradă

Nu a fost suficient doar
atât. În Satu Mare a fost înregistrată
și prima victimă care a decedat în
urma consumului excesiv de etno-
botanice. 

În noaptea de 12 spre 13
iulie, un bărbat în vârstă de 40 de
ani a decedat pe strada Horea. La
acea dată, Gazeta de Nord-Vest a
intrat în posesia unor informații
care pot confirma faptul că bărba-
tul găsit decedat pe strada Horea a
murit în urma unei supradoze de
substanțe halucinogene pe care, cel
mai probabil, le-a cumpărat din
zonă.

Se poate presupune, ast-
fel, că bărbatul, în vârstă de 40 de
ani, a ajuns în zona străzii Horea în
jurul orei 1.00. Spunem că a ajuns
deoarece el locuia, cu forme legale,
în cartierul Solidarității. Odată
ajuns pe strada Horea, bărbatul ar

fi cumpărat substanțele halucino-
gene de la cineva din zonă, pe care,
în foarte scurt timp, le-a și consu-
mat.

Cert este că, în jurul orei
2.00, bărbatului i s-ar fi făcut rău și
s-a aşezat pe o băncuță stradală
unde, după puțin timp a făcut un
stop cardio-respirator, s-a răsturnat
pe o parte și a murit într-o poziție
nefirească, așa cum se vede în imagi-
nea de mai jos.

Polițiștii locali prind
săptămânal drogați 
în flagrant

Dovada că Epidemia
”Zombie” a lovit din plin Săt-
marul este și faptul că Poliția
Locală Satu Mare prinde săptă-
mânal în flagrant câte cel puțin
un drogat. Și în această săptă-
mână, polițiștii locali din Satu
Mare au fost sesizați că într-un
parc de pe str. Alecu Russo un
tânăr consumă substanțe etno-
botanice. 

Polițiștii l-au depistat
pe Alexandru S., 23 de ani, din
municipiul Satu Mare, care avea
asupra sa un plic cu substanțe et-
nobotanice. Tânărul a fost con-
dus la sediul Poliției Locale,
cazul fiind preluat apoi de
polițiștii din cadrul Poliției mu-
nicipiului Satu Mare.

Din păcate, însă, efor-
turile polițiștilor locali se dove-
desc a fi insuficiente pentru a
combate acest fenomen care,
după cum putem constata, ia
amploare la Satu Mare. 

unde se vând 
droguri la Satu Mare

Se pare că în Satu Mare
sunt mai mulți dealeri care comer-
cializează etnobotanice, fără a avea
însă date oficiale în acest sens.  Una
dintre zonele despre care se știe că
se vând droguri este ghetoul de pe
strada Horea nr. 6. Nu puține au
fost cazurile când în această zonă au
fost surprinși tineri cu droguri asu-
pra lor. De fapt, chiar și bărbatul
care a decedat pe stradă se presu-
pune că și-ar fi cumpărat drogurile
de aici. 

O altă zonă unde se pre-
supune că se comercializează etno-
botanice este strada Hașdeu. Acest
lucru ne-a fost adus la cunoștință
chiar de un cititor al Gazetei de
Nord - Vest. ”Vând ăia etnobota-
nice mai ceva ca și Kaufland ali-
mente”, ne-a declarat cititorul
GNV. 

Sătmarul, fruntaș 
la ”Zombie”

Cu siguranță, mai sunt și
alte zone unde se vând substanțe
halucinogene. Dar se vând astfel de
substanțe în cluburi, la petreceri și,
mai recent, chiar în preajma licee-
lor sătmărene. 

Autoritățile sătmărene
trebuie să intervină rapid pentru,
cel puțin, a diminua acest fenomen
până nu e prea târziu. De fapt, Satu
Mare este printre orașele fruntașe
din țară în ceea ce privește consu-
mul de etnobotanice. Cu alte cu-
vinte, Epidemia ”Zombie” a lovit

Florin DurA

Șase permise 
suspendate

Polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au
acționat, în ultimele 24 de
ore, pentru prevenirea și
combaterea evenimentelor
care ar putea afecta liniștea
cetățenilor. Astfel, în urma
activităților desfășurate
polițiștii au aplicat peste
130 de sancțiuni
contravenționale la regimul
circulație pe drumurile pu-
blice, în valoare totală de
peste 30 000 de lei. De ase-
menea, au procedat la
reținerea a 6 permise de
conducere și ridicarea a 2
certificate de înmatriculare. 

Accident produs 
de un șofer băut

Polițiștii Biroului
Rutier din cadrul Poliției
municipiului Satu Mare au
fost sesizați la data de 19
septembrie a.c., ora 06:35,
despre faptul că pe DN 19
în localitatea Satu Mare a
avut loc un eveniment ru-
tier. În urma verificărilor
efectuate, polițiștii au con-
statat faptul că un bărbat,
de 29 de ani, din munici-
piul Zalău, care a condus un
autoturism pe DN 19 în lo-
calitatea Satu Mare, nu a
păstrat o distanță corespun-
zătoare în mers față de un
autoturism care a
intenționat să efectueze un
viraj la stânga peste marca-
jul longitudinal continuu
intrând în coliziune din
spate cu acesta. Fiind testat
cu aparatul alcooltest a re-
zultat o concentrație alcoo-
lică de 0,27 mg/l alcool pur
în aerul expirat. Față de
acesta s-a luat măsura
reținerii permisului de con-
ducere pentru 90 de zile.

Conducea 
fără permis

Polițiștii au depistat
în localitatea Homorodu de
Mijloc un motociclu neîn-
matriculat, condus de un
tânăr, fără permis de condu-
cere. În data de 19 septem-
brie a.c., polițiștii din
cadrul Secției Poliție Rurală
Beltiug au identificat în lo-
calitatea Homorodu de
Mijloc, un tânăr, de 20 ani,
din comuna Cicîrlău, în
timp ce conducea un
moped. Ca urmare a verifi-
cărilor efectuate, polițiștii
au constatat faptul că per-
soana de pe moped nu are
permis de conducere de nici
o categorie iar motociclul în
cauză nu este înmatriculat.
În cauză a fost întocmit
dosar penal pentru
săvârșirea infracțiunilor de
punerea în circulație sau
conducerea unui vehicul
neînmatriculat și conduce-
rea unui vehicul fără permis
de conducere.

ÎNGRIJORĂTOR. Numărul tinerilor văzuți în timp ce se aflau sub efectul halucinogenelor, tot
mai mare

Accident cumplit în urma căruia o fetiță de 10 ani a fost grav rănită
O  fetiță de 10 ani a fost

rănită grav în urma unui accident
rutier produs din cauza unei
traversări neregulamentare. 

La data de 19 septembrie
a.c., în jurul orei 16.00, polițiștii
Biroului Rutier din cadrul Poliției
municipiului Carei au fost sesizați

despre faptul că pe DN 19 în
localitatea Petrești a avut loc un
accident rutier soldat cu rănirea
unei persoane. În urma cercetării la
fața locului polițiștii au stabilit
faptul că un bărbat de 44 de ani din
municipiul Oradea, în timp ce
conducea un autoturism pe raza

localității Petrești a accidentat o
minoră, de 10 ani, din comuna
Petrești, care fără a se asigura
corespunzător s-a angajat în
traversarea străzii în fugă și prin loc
nepermis. În urma accidentului a
rezultat rănirea gravă a fetiței care a
fost transportată la Spitalul

Județean Oradea pentru acordarea
îngrijirilor medicale. Conducătorul
auto a fost testat cu aparatul
alcooltest rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă în
dosarul penal întocmit sub aspectul
comiterii infracțiunii de vătămare
corporală din culpă.

Bărbatul a decedat după o supradoză
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Satu Mare, alături de orașele care încurajează
reducerea emisiilor de CO2

Alături de celelalte proiecte
demarate până acum, pre-
cum cele privind extin-

derea traseului  pietonal și velo,
înnoirea parcului auto al
Transurban, Primăria Municipi-
ului Satu Mare își propune să
promoveze și în rândul celor mici
tendințele europene de a reduce
emisiile de CO2. 

Primăria Municipiului
Satu Mare participă în acest an la
campania națională “OSCAR,
ȘARPELE HOINAR”, alături de
alte zece orașe din țară. Astfel,
alături de celelalte proiecte de-
marate precum cele privind extin-
derea traseului velo, înnoirea
parcului auto al Transurban, pre-
cum și cele privind extinderea
traseului pietonal, Primăria Mu-
nicipiului Satu Mare își propune
să promoveze și în rândul celor
mici tendințele europene de a re-
duce emisiile de CO2.

”OSCAR, ȘARPELE
HOINAR” a ajuns la cea de-a 5-a
ediție și a debutat la nivel național,
la fel ca și în anii precedenți, sub
egida Săptămânii Europene a
Mobilității.

Municipiul Satu Mare
este reprezentat în cadrul cam-
paniei de Şcoala Gimnazială
”Bălcescu-Petofi” (3 clase primare
-75 de elevi) și de Şcoala
Gimnazială ”Octavian Goga”(3
clase primare- 79 de elevi), iar
Primăria Municipiului Satu Mare
este coordonatorul municipal al

proiectului.
La nivelul celor două

școli, activitățile au debutat luni,
17 septembrie, copiii fiind
nerăbători și foarte entuziasmați
de ideea campaniei.

cum funcționează
campania?

Timp de două
săptămâni, elevii lipesc puncte col-
orate pe bannerul campaniei în
formă de șarpe. De fiecare dată
când merg pe jos, cu bicicleta, cu
mijloacele de transport public sau
când utilizează în comun aceeași
mașină, către școală. Scopul jocu-
lui constă în acoperirea completă
cu puncte colorate a bannerului și
atingerea obiectivului școlii, până

la finalul celor două săptămâni.
Elevii primesc recom-

pense atunci când ajung la
punctele intermediare de pe ban-
ner. Recompensele pot consta în:
o zi fără teme, 15 minute supli-
mentare de pauză etc. Atunci când
bannerul este complet acoperit,
premiul va fi unul substanțial.

Campania își propune să
încurajeze elevii, părinții și cadrele
didactice să adopte mersul pe jos,
cu bicicleta sau cu mijloacele de
transport în comun, atunci când
se deplasează la școală.

Mergând pe jos sau cu
bicicleta, copiii devin conștienți
de mediul înconjurător și își
dezvoltă aptitudini privind
siguranța în deplasare, precum și
capacitatea de a anticipa acțiunile

celorlalți participanți la trafic. În
plus, mersul pe jos sau cu bicicleta
contribuie la atingerea necesarului
zilnic de mișcare fizică
recomandată. Un alt beneficiu
provine din decongestionarea
zonelor adiacente școlilor.

La nivel european, în pe-
rioada 2014-2017, un număr
record de 177.587 elevi din 1.192
școli s-au implicat în campanie.
Rezultatele înregistrate sunt im-
presionante: 2.458.853 km care
nu au mai fost parcurși cu mașina
și 397 tone emisii CO2
economisite. România ocupă
primul loc între cele 19 țări parti-
cipante , înscriind cel mai mare
număr de școli și realizând
economii importante de com-
bustibili și emisii CO2.

Asociația Stea în parteneriat
cu Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Satu Mare
desfășoară în perioada 19-28 septem-
brie 2018 o campanie de informare a ti-
nerilor sătmăreni cu privire la
oportunitățile de voluntariat, educație
nonformală și dezvoltare personală di-
sponibile la Satu Mare în cadrul proiec-
tului „Voluntariat - resursă pentru
comunitate 2018”.

Derulată în parteneriat cu
diverse instituții de învățământ din Satu
Mare, campania își propune să promo-
veze voluntariatul ca valoare esenţială în
dezvoltarea tinerilor și să stimuleze dia-
logul pentru implicarea acestora în
activități prin care pot să contribuie
activ la schimbarea pozitivă a
comunităţii din care provin.

Astfel, o echipă formată din
reprezentanții diferitelor organizații și
instituții de profil va fi prezentă în 10
dintre liceele și colegiile sătmărene, pen-
tru a oferi o imagine completă și de an-
samblu a proiectului în cauză precum
și a perspectivelor acestuia: Colegiul
Naţional „Mihai Eminescu”, Colegiul
Naţional „Doamna Stanca”, Colegiul
Naţional „Ioan Slavici”, Colegiul
Naţional „Kölcsey Ferenc”, Colegiul
Economic „Gheorghe Dragoş”, Liceul
Tehnologic de Industrie Alimentară
“George Emil Palade”, Liceul Teoretic
German “Johann Ettinger”, Liceul de
Artă „Aurel Popp”, Liceul Reformat,

Liceul Teologic Ortodox „Nicolae
Steinhardt”.

Asociația Stea în parteneriat
cu Centrul de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Satu Mare va or-
ganiza un amplu program de educație
nonformală pentru tineri constând din
două tipuri de activități realizate în pa-
ralel pe parcursul lunii octombrie 2018.
Cele de dezvoltare personală se
adresează unui număr de 15 tineri care
pe parcursul a 4 săptămâni vor dobândi
abilităţi avansate de comunicare, nego-
ciere, luarea deciziilor și muncă în
echipă. Cel de al doilea tip de activități
se vor desfășura în cadrul atelierului de
creație fotografică, unde alți 15 tineri,
selectați pe baza aptitudinilor și intere-
sului lor, vor realiza sub îndrumarea
unui profesionist o adevărată incur-
siune în tainele artei foto. Ei vor parti-
cipa la 4 sesiuni de instruire teoretică și
două workshopuri practice pentru do-
bândirea de abilități specifice realizării
de fotografii tematice, familiarizarea cu
diverse programe informatice folosite
în prelucrarea fotografiilor și pregătirea
lucrărilor pentru expoziții. În cadrul
proiectului tinerii vor avea oportunita-
tea de a-și pune în valoare talentul și
cunoștințele dobândite printr-o
expoziție publică organizată la final pre-
zentând lucrările acestora care vor sen-
sibiliza publicul sătmărean pe două
teme de interes care duc la excluziune
socială: consumul de droguri și discri-

minarea.
Locurile pentru programul

de formare sunt limitate, tinerii fiind
selectați prin interviu pe baza motivației
și angajamentului lor de a-și folosi
abilitățile dobândite în activități ulte-
rioare de voluntariat. Înscrierile se fac
până în data de 27 septembrie prin e-
mail la adresa:
asociatiastea@gmail.com.

De asemenea, în cadrul
campaniei va fi prezentat și programul
Festivalului Voluntariatului organizat la
începutul lunii octombrie 2018 în par-
teneriat cu alte organizații și instituții
sătmărene interesate, o adevărată
sărbătoare a valorilor de implicare și
cetățenie activă, care va prezenta
sătmărenilor oportunitățile de volunta-
riat existente la nivel local în diferite do-
menii: social, tineret, protecția
mediului, protecția animalelor etc.

Detalii suplimentare pot fi

obținute la Asociația Stea, persoană de
contact Cristina Bala, director, telefon:
0743174169 sau la Centrul de Preve-
nire, Evaluare și Consiliere Antidrog
Satu Mare, persoană de contact Came-
lia Iacob, coordonator centru, telefon:
0261710900.

Despre asociaţia Stea 
Asociaţia Stea este o

organizaţie neguvernamentală
înfiinţată în anul 2004 a cărei mi-
siune este aceea de a contribui şi de a
milita pentru respectarea drepturilor
fiecărui copil şi tânăr, pentru ca ace-
sta să se dezvolte ca parte a unei
societăţi responsabile. Asociaţia Stea
luptă împotriva cerşetoriei şi a
exploatării copiilor şi tinerilor
susţinându-i să devină independenţi
prin educaţie şi obţinerea unui loc de
muncă.

Proiect asociația STEa: „Voluntariat - resursă pentru comunitate
2018”

Proiecte Erasmus +
la liceul German

Liceul Teoretic
German “Johann Ettinger” a
câștigat la început de an școlar
patru proiecte Erasmus+, care
se vor derula în următorii doi
ani. 

Un prim proiect este
“Einer für alle, alle für Einen”
– “Unul pentru toti, toti
pentru unul”. Acesta se va
derula în parteneriat cu
Slovacia, Austria, Bulgaria,
Italia şi Grecia. Proiectul îşi
doreşte ca prin intermediul
activităţilor de voluntariat să-
i ajute pe elevi  în găsirea unui
traseu şcolar şi profesional
care li se potriveşte cel mai
bine, totodată facilitând
integrarea elevilor cu
dificultăţi sociale, materiale și
cu dificultăţi de învăţare  în
comunitatea şcolară şi nu
numai. 

Proiectul
“Cultivating  the sense of
initiative and
entrepreneurship by drama”-
“Cultivarea inițiativei și a
spiritului antreprenorial  prin
tehnici de dramatizare” se va
derula în parteneriat cu Italia,
Turcia, Spania și Portugalia.
Prin activitățile derulate în
cadrul proiectului, elevii vor
avea oportunitatea  de a
interacționa pe plan
internațional. Ei își vor
îmbunătăți abilitățile artistice,
literare și de scriere. Elevii
coordonați de cadrele
didactice vor scrie  scenarii,
exersând  abilitățile lingvistice
prin scrierea de texte  și vor
interpreta roluri în scenetele
scrise de aceștia

Proiectul „Better
professional life”-
„Optimizarea vietii
profesionale”, +în parteneriat
cu Polonia, Turcia, Lituania și
Italia. Proiectul va oferi
îmbunătățirea abilităților
elevilor în ceea ce privește
antreprenoriatul si orientarea
școlară, va  oferi  oportunități
prin care elevii să se  conecteze
mai ușor  la piața forței de
muncă, la instituțiile locale /
regionale / europene sau
companiile private. Scopul
proiectului este  creșterea
flexibilității elevilor și alinierea
acestora la conceptul de
învățare pe tot parcursul vieții. 

Proiectul “Playful
Mathematics” se va derula în
parteneriat cu Grecia, Turcia,
Italia și Polonia. Proiectul își
dorește să aducă matematica
mai aporape de elevi prin
metode interactive și
inovative. Obiectivele
generale ale proiectului sunt
acelea de a crește interesul și
curiozitatea elevilor vis-a-vis
de matematică, de a crește
performanțele elevilor la
matematică și de a produce
materiale noi și inovative
pentru predarea matematicii.
Per ansamblu, proiectul va
sprijini 132 de elevi și 30 de
profesori în dezvoltarea
materialelor curriculare
inovative pe durata celor 6
mobilități ce vor avea loc până
în 01.09.2020.

raluca jofi
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Cei şapte judecători
care vor face parte din
Biroul Electoral Cen-

tral pentru referendumul
privind revizuirea
Constituţiei din 6 şi 7 oc-
tombrie au fost desemnaţi,
joi, prin tragere la sorţi,
anunţă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ).

Joi, la ora 11:00, a avut
loc la sediul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, tragerea la
sorţi şi desemnarea celor şapte
judecători care intră în
alcătuirea Biroul Electoral
Central pentru referendumul
naţional din data de 6 şi 7 oc-
tombrie 2018.

Aceştia sunt : Lavinia
Dascălu – judecător la Secţia I
Civilă, Rodica Zaharia –
judecător la Secţia a II-a Civilă,
Cosmin Horia Mihăianu –
judecător la Secţia a II-a Civilă,
Marius Ionel Ionescu –
judecător la Secţia de Con-
tencios Administrativ şi Fiscal,
Mona Magdalena Baciu –
judecător la Secţia de Con-
tencios Administrativ şi Fiscal,

Oana Burnel – judecător la
Secţia Penală şi Ionuţ Mihai
Matei – judecător la Secţia
Penală.

Românii vor fi
întrebaţi la referendumul pen-
tru redefinirea familiei dacă
sunt de acord cu legea de re-
vizuire a Constituţiei României
în forma adoptată de Parla-

ment, a anunţat, marţi,
purtătorul de cuvânt al Execu-
tivului, Nelu Barbu.”Sunteţi de
acord cu legea de revizuire a
Constituţiei României în
forma adoptată de Parlament?”,
va fi întrebarea adresată
alegătorilor la referendumul
pentru revizuirea Constituţiei,
respectiv pentru redefinirea

familiei, a anunţat după şedinţa
de guvern purtătorul de cuvânt
al Executivului, Nelu Barbu.

Potrivit acestuia, cos-
tul referendumului va fi de
163,712 milioane lei. Referen-
dumul se va desfăşura pe par-
cursul a două zile, 6 şi 7
octombrie 2018, între orele
7.00 şi 21.00.

Au fost desemnaţi cei 7 judecători
care fac parte din Biroul Electoral
Central pentru referendum

La data de 19 septem-
brie, pesta porcină africană
(PPA) evoluează în 227 de
localităţi din 13 judeţe, cu un
număr de 927 de focare (dintre
care 11 în exploataţii comer-
ciale) şi 62 de cazuri la mistreţi,
anunţă miercuri Autoritatea
Naţională Sanitar-Veterinară şi
pentru Siguranţa Alimentelor
(ANSVSA).

Comparativ, la data de
13 septembrie, PPA era
semnalată în 207 localităţi din
12 judeţe, cumulând un număr
total de 898 de focare şi 57 de
cazuri la mistreţi, iar la nivel
naţional au fost sacrificaţi
232.722 de porci.

Până la data de 19 sep-
tembrie, au fost stinse cinci fo-
care în judeţul Satu Mare, unde

nu a mai fost înregistrat vreun
focar din data de 31 august
2018. În plus, în judeţul Bihor
nu au mai fost înregistrate noi
focare de PPA, din data de 8 au-
gust 2018, iar în judeţul Tulcea,
unitatea de procesare a cărnii
aparţinând societăţii S.C.
Carniprod SRL şi-a reluat activ-
itatea, la data de 14 august 2018.
„Aceste rezultate au fost posibile

datorită aplicării operative şi efi-
ciente a complexului de măsuri
zoosanitare de combatere a
pestei porcine africane (PPA) şi
a cetăţenilor, care au înţeles să
sprijine autorităţile în aplicarea
acţiunilor necesare”, se
precizează în documentul de
presă al ANSVSA.

Prezenţei virusului
pestei porcine africane în ţara

noastră a fost semnalată pentru
prima oară pe 31 iulie 2017, în
judeţul Satu-Mare. Evoluţia bolii
este în permanentă
monitorizată, prin examene clin-
ice şi de laborator, iar zilnic se
analizează situaţia existentă, se
aplică măsuri şi se întreprind
acţiuni în funcţie de
circumstanţe.

România nu susţine un
buget separat pentru zona euro,
mai ales într-un moment în care
Uniunea Europeană se confruntă
cu diverse provocări şi are nevoie,
mai mult ca oricând, de unitate,
a afirmat ministrul Finanţelor,
Eugen Teodorovici, care a partic-
ipat miercuri, la Berlin, la în-
trevederea miniştrilor de Finanţe,
membri ai Partidului Socialiştilor
Europeni (PES).    

Ministrul român a pre-
cizat, de asemenea, că ţara resp-
inge ideea de aderare la
procedura de cooperare
consolidată din domeniul taxării
tranzacţiilor financiare şi a vor-

bit, din nou, despre necesitatea
adoptării unor măsuri care să
oprească exodul românilor şi să-i
încurajeze pe cei plecaţi să vină
acasă.

“În cadrul reuniunii
miniştrilor de finanţe din PES
am susţinut protejarea pieţei fi-
nanciare din România, piaţă care
este în curs de consolidare, prin
respingerea ideii de aderare la
procedura de cooperare
consolidată din domeniul taxării
tranzacţiilor financiare. Ne vom
asigura că procedura nu va afecta
sectorul financiar al statelor
membre care nu doresc aplicarea
taxei, dar nu va impacta nici piaţa

de capital. De asemenea, nu
susţinem un buget separat pentru
zona euro, mai ales acum când
Uniunea Europeană se confruntă
cu diverse provocări şi are nevoie,
mai mult ca oricând de unitate.
De aceea, statele membre UE tre-
buie să promoveze o abordare de
jos în sus prin care politicile să re-
flecte agenda reală a cetăţenilor,
cum ar fi deficitul de forţă de
muncă în statele central şi est eu-
ropene. Se ştie că, în România,
deficitul de forţă de muncă se tot
adânceşte. Prin urmare, trebuie să
venim cu măsuri de susţinere
pentru a opri exodul românilor
din afara ţării şi pentru a-i încu-

raja pe cei care sunt plecaţi să
revină acasă”, a declarat Eugen
Teodorovici într-un comunicat
remis AGERPRES.

Întâlnirea de la Berlin a
avut loc la invitaţia ministrului
de Finanţe german, Olaf Scholz.
Printre partenerii de dialog se
numără Mario Centeno,
preşedintele Eurogrup şi min-
istrul Finanţelor din Portugalia,
Pierre Moscovici, comisarul eu-
ropean pentru Afaceri Econom-
ice şi Financiare, miniştrii de
Finanţe din Malta, Spania, Sue-
dia, Slovacia, Grecia, precum şi
Maria Joao Rodrigues, Robert
Gualtieri şi Pervenche Beres,

reprezentanţi ai Parlamentului
European.

În cadrul reuniunii s-a
discutat despre taxarea
tranzacţiilor financiare, refor-
marea Mecanismului European
de Stabilitate şi o posibilă capac-
itate bugetară la nivelul Zonei
Euro.

“Miniştrii de finanţe
membri PES se întâlnesc lunar
pentru a-şi coordona poziţiile pe
subiecte de interes european şi
pentru cristalizarea unei politici
unitare şi coerente la nivelul UE
pentru protejarea intereselor
cetăţenilor”, precizează comuni-
catul MFP. 

Plic cu peste 33.000
de euro găsit de un
agent de pază într-
un magazin; banii
au fost predaţi la
Poliţie
Managerul unui supermarket s-a
prezentat, joi, la sediul Secţiei 2
de Poliţie, cu un plic sigilat,
inscripţionat, găsit de un agent
de pază pe 12 septembrie într-un
complex comercial. “În urma
cercetărilor efectuate, poliţiştii
au stabilit că în data de 12 sep-
tembrie, în jurul orei 12,30,
reprezentantul magazinului a
fost anunţat de agentul de secu-
ritate că a găsit într-un coş de
cumpărături, ce se afla pe holul
de evacuare, un plic sigilat, cu o
inscripţie ce atesta că în interior
se află o sumă de bani, punga
fiind depusă în seiful magazinu-
lui”, informează Biroul de Presă
al Poliţiei Capitalei. Potrivit sur-
sei citate, pe 17 septembrie, la
magazin s-au deplasat
reprezentanţii unei bănci, afir-
mând că plicul aparţine
instituţiei financiare, managerul
însă, pentru a se asigura că
situaţia este reală, l-a predat
poliţiştilor. Din primele cercetări
efectuate de poliţiştii Secţiei 2, a
reieşit că suma de 33.780 de euro
ar fi fost uitată de angajaţii cu
atribuţii în transportul valorilor
monetare, care au ridicat valuta
la data de 12 septembrie.
“Urmează ca joi, reprezentanţii
instituţiei financiare să se prez-
inte la sediul Poliţiei cu acte
doveditoare în vederea ridicării
sumei de bani. Cercetările sunt
continuate pentru stabilirea
situaţiei de fapt”, precizează sursa
citată.

Pesta porcină africană | Boala s-a răspândit în sute de
localităţi, din 13 judeţe. Numărul focarelor se apropie
de pragul de 1.000

Ministrul Finanţelor: Nu susţinem un buget separat pentru zona euro;
UE are nevoie de unitate
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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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De ce familia este celula de bază a societăţii 
şi a Bisericii? (I)

Dumnezeu l-a creat pe
om dintru început bărbat şi fe-
meie. Şi i-a binecuvântat, zicând:
“Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi
pământul şi-l stăpâniţi”. Apoi a
adăugat: “Va lăsa omul pe tatăl
său şi pe mama sa şi se va uni cu
femeia sa şi vor fi amândoi un
trup. Aşa încât nu mai sunt doi,
ci un trup. Deci, ce a împreunat
Dumnezeu, omul să nu despartă”
(Facere I; 27-28, II; 24, Matei
XIX; 4-6).

Taina Cununiei sau a
Nunţii este “un act sfânt, de orig-
ine dumnezeiască, în care, prin
preot, se împărtăşeşte harul Sfân-
tului Duh, unui bărbat şi unei
femei ce se unesc liber în căsătorie,
care sfinţeşte şi înalţă legătura
naturală a căsătoriei la demni-
tatea reprezentării unirii
duhovniceşti dintre Hristos şi
Biserică... Căsătoria este o
legătură naturală pe viaţă între
un bărbat şi o femeie pentru că
numai împreună alcătuiesc
umanitatea completă” (Pr. prof.
dr. Dumitru Stăniloae). Familia
este o instituţie întemeiată de
Dumnezeu în Grădina Raiului:
“Nu este bine să fie omul singur;
să-i facem ajutor potrivit pentru
el”, a zis Dumnezeu (Facere II;
18). Astfel, a creat femeia,
arătându-se prin aceasta că omul
nu este sortit să trăiască în
singurătate. Familia este celula
de bază a societăţii şi a Bisericii,
având la temelie
consimţământul liber exprimat
al viitorilor soţi, care alcătuiesc
din acel moment un singur trup,
un întreg indisolubil, o unitate
bazată pe prietenie, afecţiune
reciprocă şi liberă alegere, pe care
nimeni şi nimic nu ar trebui să o
poată distruge, nici chiar
moartea, “întrucât această unire
a fost sfinţită de Creator înainte
de a fi existat păcatul şi deci
moartea” (Pr. prof. dr. Sorin
Cosma).

Sfinţii Părinţi definesc
căsătoria drept “o taină a iubirii”,
iar familia “o mică biserică”. Cei

doi soţi, bărbatul şi femeia, care
pornesc pe drumul vieţii prin
Taina Cununiei, au trei meniri
principale, care vizează iubirea,
respectul şi moralitatea: aju-
torarea reciprocă, prevenirea
desfrâului şi naşterea de copii în
vederea perpetuării neamului
omenesc. Iubirea este temelia
căsătoriei, iar căsătoria “pecetea
iubirii” (Georges Habra), pre-
supunând într-ajutorarea soţilor
şi aspectul de dăruire şi de jertfă,
adaptându-se unul la firea
celuilalt. Din momentul în care
soţul şi soţia alcătuiesc un singur
trup prin Taina Cununiei,
putem spune că ei devin insepa-
rabili. Ambii soţi trebuie să se
sacrifice deopotrivă pe altarul
familiei spre a ieşi învingători în
lupta cu vicisitudinile vieţii, an-
corându-şi nădejdea în ajutorul
Bunului Dumnezeu. 

Dând dovadă de
înţelepciune şi învăţând arta de a
convieţui, adică arta de a trăi în
doi, soţii se simt fericiţi şi
împliniţi în intimitatea
căminului lor, pentru că aici
domnesc dragostea, înţelegerea,
armonia, fidelitatea, sinceritatea,
încrederea, respectul, tandreţea
şi iertarea, virtuţi care asigură
unitatea şi stabilitatea familiei.
Fericirea tinerilor soţi constituie
bucuria părinţilor, care s-au jert-
fit din iubire pentru creşterea şi
formarea lor în viaţă. Părinţii Îi
mulţumesc Domnului pentru că
au ajuns ziua nunţii copiilor. De
asemenea, tinerii au datoria
sfântă de a le mulţumi părinţilor
şi de a-i răsplăti pe viitor cu
aceeaşi iubire dezinteresată. De
altfel, părinţii se sacrifică toată
viaţa pentru binele şi fericirea
copiilor. Cât de frumos
glăsuieşte o rugăciune din cadrul
Tainei Cununiei: “rugăciunile
părinţilor întăresc temeliile
caselor copiilor”! 

Atât soţul, cât şi soţia
au datoria de a-L chema pe
Dumnezeu în familia lor, iar El
îi va binecuvânta cu sănătate,

fericire, bucurii, dar de copii,
ajutându-i să treacă peste obsta-
colele vieţii. Casa este un “tem-
plu”, în care soţii Îi slujesc
Domnului şi unul altuia cu
dragoste. Totodată, ei au
obligaţia firească de a cerceta Bis-
erica Domnului, deoarece
aceasta este laboratorul în care se
lucrează mântuirea sufletelor, de
a se ruga unul pentru altul cu
credinţă puternică şi nădejde
neclintită şi de a se strădui prin
fapte bune spre a dobândi
Împărăţia Cerurilor. Viaţa de
familie se împlineşte prin
naşterea de copii. Aceştia poartă
în fiinţa lor însăşi fiinţa
părinţilor, pe care o transmit
generaţiilor următoare.
Totodată, spune Părintele Sorin
Cosma, copiii contribuie la
păstrarea suportului moral al iu-
birii dintre soţi, la menţinerea
echilibrului, siguranţei, unităţii,
stabilităţii şi fidelităţii conjugale;
de aceea, absenţa copiilor din
familie constituie un gol pe care
nimeni şi nimic nu-l poate
umple.

Din nefericire, pe zi ce
trece familia parcă îşi pierde din

însemnătate. Tinerii nu mai sunt
dornici să întemeieze o familie
prin Sfânta Taină a Cununiei.
Preferă să locuiască împreună,
comportându-se ca doi soţi.
Poate trăiesc cu teama de a nu
ajunge la un divorţ înainte de
vreme şi de aici reticenţa faţă de
căsătorie. Uită, însă, că a trăi în
concubinaj este un păcat. Bise-
rica este categoric împotriva con-
cubinajului. Permite a doua,
chiar şi a treia nuntă, numai ca
oamenii să nu trăiască în concu-
binaj. Dacă două persoane,
bărbat şi femeie, ajung să
conştientizeze că se iubesc şi că
nu mai pot trăi unul fără de
celălalt, nu ar mai trebui să
sfideze instituţia sfântă a fami-
liei. Cum putem defini altfel
concubinajul, decât ca fiind o
parodiere a familiei? Unii tineri
invocă motivul că nu au bani,
alţii că nu sunt pregătiţi pentru
un pas atât de mare sau că peste
un timp se vor “sătura unul de
altul”. Însă, niciun pretext de
acest gen nu le dă dreptul de a se
muta împreună, aruncând ruşine
asupra părinţilor lor. Dacă din
acest “simulacru” mai rezultă şi
copii, problema se complică.
Este adevărat că, dacă doi tineri
concep căsătoria numai ca mijloc
de satisfacere a poftei trupeşti, ei
se plictisesc repede. Căsătoria în-
cepe cu o iubire reciprocă
trupească şi sufletească
dezinteresată, prin care eşti
pregătit să suporţi toate jertfele
şi oboselile de dragul jumătăţii
tale, evitând păcatul desfrânării,
pentru că a şaptea poruncă
dumnezeiască spune clar: “Să nu
fii desfrânat”. Tocmai pentru a
preîntâmpina această stare de lu-
cruri, Sfântul Apostol Pavel ne
îndeamnă: “Din cauza
desfrânării, fiecare bărbat să-şi
aibă femeia sa şi fiecare femeie să-
şi aibă bărbatul său. Bărbatul să-
i dea femeii iubirea datorată,
asemenea şi femeia bărbatului.
Fiindcă mai bine e să se
căsătorească decât să ardă” (I

Corinteni VII; 2, 3, 9). De aceea,
ar fi indicat ca tinerii să fie
căsătoriţi în faţa legii, ca apoi să
primească binecuvântarea lui
Dumnezeu prin Biserică şi să nu
trăiască în concubinaj,
aducându-şi aminte că bărbatul
se sfinţeşte prin femeie, iar fe-
meia prin bărbat (I Corinteni
VII; 14), dar numai în cadrul
căsătoriei şi astfel, de mână vor
intra în Rai. 

La baza căsniciei se im-
pune să stea în permanenţă
dragostea. A iubi înseamnă a-ţi
găsi propria fericire în fericirea
celui de lângă tine, dăruindu-i-te
cu întreaga ta fiinţă. Bărbatul
întregeşte femeia, iar femeia îşi
încununează bărbatul. Familia
întemeiată pe dragoste curată
este “un colţ de Rai”, în care soţul
şi soţia se bucură de această viaţă
pământească şi îşi pregătesc
împreună viaţa cea fericită pen-
tru eternitate. Soţul este darul pe
care Dumnezeu îl face femeii, iar
soţia este darul pe care Domnul
îl oferă bărbatului (Pilde XVIII;
22,  XIX; 14, cap. XXXI) şi
acest dar se cuvine a fi preţuit,
soţii clădindu-şi viaţa de familie
pe stânca cea tare a iubirii
adevărate şi dezinteresate. Cele
două verighete, pe care soţii le
vor purta neîncetat pe degetele
lor, simbolizează chiar această iu-
bire care i-a unit o dată pentru
totdeauna, iar dacă în viaţă vor
avea uneori şi momente
neplăcute, poate fi de ajuns să
privească aceste verighete şi,
privindu-le, îşi vor reaminti că,
într-o zi binecuvântată de Dum-
nezeu, şi-au promis credinţă şi
dragoste unul altuia până la mor-
mânt. Astfel, având mereu vie în
memorie această amintire, poate
vor reuşi să treacă mai uşor peste
momentele de cumpănă ale
vieţii. Iubirea sinceră pe toate le
învinge şi ea nu moare niciodată
(I Corinteni cap. XIII).    

Preot dr. Cristian Boloş

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 BEST WOOD & MOB
MANUFACTURE SRL, în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Satu
Mare, str. Jocului, bl. UJ3, ap.6, Judet Satu Mare, avand numar de ordine in Registrul
Comertului: J30/757/2015, având Cod Unic de Înregistrare: 35200443, desemnat
conform Încheierii Civilă nr 396/F/CC din data de 13.09.2018, pronunţată de Tri-
bunalul Satu Mare, Secţia a- II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul  nr. 1547/83/2018, notificăm urmatoarele:
1. Fixeaza termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor in
tabelul preliminar la 30.10.2018;
2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este 08.11.2018. Termenul pentru depunerea con-
testaţiilor este de 7 zile de la publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a ta-
belului preliminar. 
3. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
06.11.2018. 
4. Fixeaza data sedintei adunarii creditorilor la data de 13.11.2018, 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
lichidatorului judiciar.

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 EDI STEEL SRL, în fa-
liment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Satu Mare, str. Energiei, nr. 5, Judet
Satu Mare, avand numar de ordine in Registrul Comertului: J30/356/2004, având
Cod Unic de Înregistrare: 16259851, desemnat conform Încheierii Civilă nr
397/F/CC din data de 17.09.2018, pronunţată de Tribunalul Satu Mare, Secţia a-
II- a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul  nr. 1614/83/2018,
notificăm urmatoarele:
1. Fixeaza termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor in
tabelul preliminar la 29.10.2018;
2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea
tabelului preliminar al creanţelor este 07.11.2018. Termenul pentru depunerea con-
testaţiilor este de 7 zile de la publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa a ta-
belului preliminar. 
3. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este
05.12.2018. 
4. Fixeaza data sedintei adunarii creditorilor la data de 12.11.2018, ora 12:00 la se-
diul procesual ales al lichidatorului judiciar având ca ordine de zi - alegerea comite-
tului creditorilor (daca e cazul); confirmarea lichidatorului  judiciar; aprobarea
onorariului lichidatorului judiciar.
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Unirea Tășnad joacă azi la
Bistrița pe terenul Glo-
riei și întâlnește practic

a treia nou-promovată la rând în
acest debut de campionat.

după 1-1 la turda, 4-1
acasă cu târgu Mureș, acum
tășnădenii speră să scoată un nou
rezultat pozitiv și la bistrița și să
rămână alături de liderul Minaur
și de cFr ii cluj neînvinse în
serie.

”Am spart gheața cu vic-
toria de sâmbătă cu Mureșul,
acum mergem oarecum mai
liniștiți la bistrița. Așa cum am de-
clarat la începutul campionatului,
tot ce ne dorim e să câștigăm cât
mai multe meciuri , să ne facem
jocul nostru și în aceste condiții
sigur vom fi mereu în partea
superioară a clasamentului. Au o
echipă arțăgoasă care îmbină
tinerețea cu experiența. Vin după
două victorii, așa că nu trebuie
subestimați”, crede antrenorul
cristi popa.

legat de aceste prime
patru etape din seria a 5-a, tehni-
cianul tășnădenilor nu pare sur-
prins de faptul că Minaur e  lider. 
”toată lumea  vede pe csikszereda
favorită, dar și Minaur are echipă
bună, bătăioasă, greu de bătut.

Am jucat cu ei și amicale și-n cupă
și am văzut ce pot. dar campi-
onatul e lung și pot apărea sur-
prize” mai spune popa.

unirea pleacă azi spre
bistrița fără bolba și Vădan în lot.
cei doi sunt accidentați și nu pot
evolua pe stadionul Jean
pădureanu.

legat de Gloria , echipa
a câștigat etapa trecută la hărman
iar antrenorul Matei crede că 
” echipa e pe drumul cel bun!”.

L-ar vrea 
pe Sânmărtean

În presa bistrițeană a
apărut o știre legată de o posibilă
întoarcere acasă a magicianului
lucian Sânmărtean.

”Sigur că aș putea duce
un meci de liga a treia. Foarte
interesantă ideea, nu știu, vedem.
Va fi foarte greu. Odată ce am zis
stop, creierul meu s-a setat așa.
chiar dacă fizicul mai duce, odată
ce creierul a zis stop, e destul de
greu”, a spus printre altele lucian
Sânmărtean, care n-a exclus de tot
ideea unei reveniri.

În favoarea acestei idei e
și relația foarte bună pe care
Sânmărtean a avut-o mereu cu
ioan horoba, președintele Gloriei

de azi. chiar dacă a acceptat
funcția de director sportiv al lo-
turilor de juniori din cadrul FrF,
n-ar fi exclus să-l vedem din nou
în echipamentul de fotbal.

partida Gloria bistrița-
unirea tășnad va începe la ora 17
și va fi arbitrată de Szekely zoltan
(baia Mare) la centru, Antal
csaba -  cluj și Georgiu ioan
claudiu - dej,  la cele două mar-
gini. 
Observator Suhan Grigore
(Suceava )

Vineri, 21 septembrie
Sănătatea cluj - AFk csikszereda
Miercurea ciuc
Sticla Arieşul turda - Avântul
reghin

MSe târgu Mureş - Olimpic
cetate râşnov
AcS unu Fotbal Gloria - unirea
tăşnad
unirea dej - Gaz Metan Mediaş 2

AFc Odorheiu Secuiesc - AcS
Fotbal comuna recea
Sâmbătă, 22 septembrie
Minaur baia Mare - AFc hărman
cS iernut - cFr cluj 2

Clasament 
1.Minaur baia Mare 10
2. csiks.Miercurea ciuc 9
3.comuna recea 9
4.Sănătatea cluj 7
5.Avântul reghin 7
6.Unirea Tăşnad 6
........................................................

liGA A 3-A: GlOriA biStrițA-unireA tășnAd, Azi OrA 17

Iau nou-promovatele la rând
SPORT ÎN WEEK-
END LA TV
Vineri
18:00 FOtbAl, liGA 1 •
telekOM 1, diGi 1, lOOk
Sepsi - Voluntari
21:00 FOtbAl, liGA 1 •
telekOM 1, diGi 1, lOOk
poli iaşi - dinamo
21:30 FOtbAl, Serie A •
telekOM 3
Sassuolo - empoli
21:30 FOtbAl, GerMAniA •
telekOM 2, diGi 3
Stuttgart - dusseldorf
21:45  FOtbAl, liGue 1 • diGi 3
Monaco - nimes
21:45 FOtbAl, lA liGA •
telekOM 3, diGi 2
barcelona - Girona
22:00 FOtbAl, lA liGA •
telekOM 4, diGi 4
huesca - Sociedad
Sâmbătă
12:30 FOtbAl, liGA 2 • diGi
1, lOOk
luceafărul Oradea - clinceni
14:00 FOtbAl, lA liGA •
diGi 2
rayo Vallecano - Alaves
15:00 FOtbAl, liGA 1 •
telekOM 1, diGi 1, lOOk
hermannstadt - cFr cluj
16:30          FOtbAl, bun-
deSliGA • telekOM 2, diGi 2
hoffenheim - dortmund
16:30 FOtbAl, bun-
deSliGA • telekOM 4
hertha - Gladbach
17:15 FOtbAl, lA liGA •
diGi 4
celta Vigo - Valladolid
18:00  FOtbAl, liGA 1 •
telekOM 1, diGi 1, lOOk pluS
botoşani - chiajna
19:00 FOtbAl, Serie A •
telekOM 4
Fiorentina - SpAl
19:30 FOtbAl, bun-
deSliGA • telekOM 3, diGi 2
Schalke - bayern
19:30 FOtbAl, lA liGA •
diGi 4
Getafe - Atletico Madrid
21:00 FOtbAl, liGA 1 •
telekOM 1, diGi 1, lOOk pluS
cSu craiova - Viitorul
21:30 FOtbAl, Serie A •
telekOM 4, diGi 4
Sampdoria - inter
21:45 FOtbAl, lA liGA •
telekOM 3, diGi 2, lOOk
real Madrid - espanyol
22:15 hAndbAl M • diGi 3
barcelona - Veszprem
Duminică
13:30 FOtbAl, Serie A •
telekOM 1, diGi 1
torino - napoli
14:30 teniS, WtA • diGi 2
turneul din Wuhan
15:30 FOtbAl, preMier
leAGue • telekOM 1
West ham - chelsea
16:00 FOtbAl, Serie A •
telekOM 2, diGi 4, lOOk
bologna - AS roma
16:00 FOtbAl, Serie A •
telekOM 4
lazio - Genoa
16:30 FOtbAl, bun-
deSliGA • telekOM 3
leverkusen - Mainz
17:15 FOtbAl, lA liGA •
diGi 3
Villarreal - Valencia
18:00 FOtbAl, liGA 2 •
telekOM 1, diGi 1, lOOk
u cluj - petrolul
18:00 FOtbAl, preMier
leAGue • telekOM 2
Arsenal - everton
19:00 FOtbAl, Serie A •
telekOM 3
Ac Milan - Atalanta
21:00 FOtbAl, liGA 1 •
telekOM 1, diGi 1, lOOk pluS
FcSb - dunărea călăraşi
21:30 FOtbAl, Serie A •
telekOM 2, diGi 3, lOOk
Frosinone - Juventus
22:00 FOtbAl, liGue 1 •
diGi 4. lyon - Marseille

cupa româniei la
spadă pentru cadeți și juniori are
loc în aceste zile la sala de scrimă
Alexandru csipler din Satu
Mare.

iar prima zi de concurs
a adus și prima mare
performanță pentru spadasinii
sătmăreni.

tudor Surducan de la
cS Satu Mare, fiul antrenoarei
Simona Surducan, de la același
club a terminat pe primul loc și
a cucerit trofeul la cadeți.În fi-
nală tudor Surducan a trecut
după un meci de luptă, 10-6, de
Florin Mirică de la uneFS

bucurești.
”A fost foarte concen-

trat tot concursul. A avut o zi
foarte bună și pot spune că ne-a
confirmat așteptările.Felicitări”!
a spus la final antrenorul nagy
lehel.

de azi intră în concurs
juniorii iar spadasinii de la cSM
Satu Mare , Adam Macska, Alex
Oroian sau Szilagyi balazs por-
nesc mari favoriți la medalii.

Spada de la cS și cSM
Satu Mare e pregătită de antre-
norii csiszar Francisc, nagy
lehel, Adrian pop, Simona Sur-
ducan.

Se anunță a fi un week-
end plin pentru iubitorii de bas-
chet din Satu Mare.

Vineri seara de la ora 18
în sala lpS vom avea parte de
amicalul cSM Satu Mare-
dVtk Miskolc, iar sâmbătă și
duminică în parcarea de la Au-
chan e turneul de baschet 3x3 .

Meciul de la sala lpS
de vineri seara e primul test pen-
tru noua echipă a cSM-ului.
elevele lui Marius dobă pornesc
la drum cu gândul de a reedita și,
de ce nu, de a depăși
performanțele din sezonul tre-
cut. când cSM-ul a jucat două
finale, în campionat și cupa ro-

mâniei, și a câștigat liga europei
centrale.

Spectatorii sunt
așteptați la sala lpS la meciul de
prezentare a lotului...

tot de la cSM Satu
Mare vom avea o echipă și la tur-
neul feminin de 3x3 de la Au-
chan. 

În total sunt 55 de
echipe înscrise la toate catego-
riile...de la copii u 10 până la
Open.

Se anunță, încă, vreme
bună, așa că invitația e
deschisă...hai vineri la sală și
sâmbătă și duminică în parcarea
AuchAn.

iată programul meci-
urilor din acest weekend din fot-
balul județean. delegările
observatorilor și arbitrilor vor fi
publicate în ediția online de
mâine a ziarului pe www.gaze-
tanord-vest.ro.

Etapa a 4-a (22-23 septembrie
2018)
SERIA A
Victoria Apa – dacia Medieşu
Aurit
energia negreşti – AS livada
Voinţa lazuri- Speranţa halmeu
egri Sasok Agriş – talna Oraşu
nou
Venus dumbrava – Sportul botiz

turul Micula – Someşul Odoreu

SERIA B
Ştiinţa beltiug – Viitorul Vetiş
luceafărul decebal – Someşul
Oar
cSM Satu Mare – Voinţa babţa-
sâmbătă ora 17 stadionul daniel
prodan
recolta dorolţ – AS crasna
Moftinu Mic
unirea păuleşti – Atletic
craidorolţ
cetate Ardud 800 – Voinţa doba
unirea pişcolt – Frohlich Foieni

SERIA C
Schwaben kalmandi cămin –

Victoria tiream
Fortuna căpleni – Schamagosch
ciumeşti
AS Ghenci - AS căpleni
real Andrid stă
Stăruinţa berveni – recolta
Sanislău
cSM Victoria carei – Viitorul
lucăceni

Liga a 5-a

SERIA A
kneho urziceni – dacia Supur
Olimpia căuaş – platanul Marna
Speranţa bogdand – Gloria Mof-
tinu Mare

cS Sc Olimpia McMXXi SM –
cS termala dindeşti
Olimpia domăneşti – Vulturii
Santău

SERIA B
Viitorul Viile SM -  AS cS cetate
Ardud 800 ii
cSM Satu Mare ii -ugocea
porumbeşti
prietenia crucişor – AcS turu-
lung
Fc certeze – codreana ho-
moroade
unirea bercu – recolta dorolţ ii
(dara)

ScriMă
Tudor Surducan a luat Cupa
României la spadă, cadeți
8 Juniorii intră azi pe planșele sălii Alexan-
dru csipler

Weekend plin de bASchet 
lA SAtu MAre

Amical cu Miskolc și turneu 
3x3 la Auchan!

AJF SAtu MAre
CSM Olimpia - Voinţa Babța, derby-ul rundei în Liga a 4-a
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OFERTE DE SERVICIU 

l Firma Germana angajeaza zu-
grav, montator gipscarton si gresie
in Germania. 0721695209,
00491607836429
l Angajez excavatorist cu experi-
enta. salariu motivant. Tel
0740899509
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, mate-
riale constructii, etc. 0747 206 222
l Transport ieftin nisip, balastru,
diverse, cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Ro-
mania-Germania-Romania, la fie-
care sfarsit de saptamana. Telefon:
0760769299, 004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse,
3,5 tone. Telefon 0753-660219,
0763-758923.

l Transport marfă 3 mc, urmă-
toarele: balastru, pietriș, moloz, pă-
mânt pentru grădină și gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier,
orice, la cererea clientului. Seriozi-
tate și punctualitate maximă. 0749-
656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Transport balast, nisip, pamant,
moloz, etc. ieftin. Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti,
fier forjat, diverse lucrari in metal,
dulgherie lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete Aus-
tria, Germania, Belgia, Olanda. Te-
lefon 0755.202.118
l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren. In-
formatii telefon 0753924223.
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.Ca-
reiului, 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. Tel.0762601487,
0762401486
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10
l Vand sobe cu plita pe lemne si
incazire centrala din Austria. Tele-
fon 0751.585.517

VANZARI AUTO

l Vand microbus Mercedes
Sprinter 316 CDi 2011, Geep mili-
tar WV Iltis old timer 1979, nein-
matriculate. 0744897711.

IMOBILIARE CAREI

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

CHIRII

l Dau apartament in chirie,2
camere complet utilat in 14 mai.tel
0745367294
l Dau in chirie spatiu comercial,
str.Careiului, 40mp. Tel
0744.252.824

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI DE
SECURITATE, AGENTI DE
INTERVENTIE SI DISPE-
CERI. 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. 

Rog Caritas şi asistenta sociala din Micula, precum si
Consiliul Local din Micula să îmi acorde ajutor şi vol-
untar pentru baiatul meu bolnav, pe nume Eugen. Pot
fi contactată la telefon 0736 78 59 49. 

Angajez fată/ băiat
la spalatorie auto si

vulcanizator Tel:
0746.817.662

Angajăm
florăreasă.

0745.569.133.

Cautam sala de
inchiriat sau cumparat
pentru evenimente de
la 250-300 de per-
soane intr-un loc viz-
ibil sau cu vad
comercial bun. 

Rog seriozitate.
0749679277,
0748966235

S.C. Angajează
persoană 
cu studii 

superioare. Tel.
072.0017242,
0261.770.040.

Caut zidar 
pentru lucrari 

in America, 
se ofera cazare si

transport. 
Telefon

0755.896.293

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: 0758413923Vând loc de casă în comuna

Halmeu 28 ari,  Telefon
0753.927.874, 069917611731

Dau în chirie
garsonieră 

în zona Carpati I
0753.841.627.

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.

S C  UN I O  S A  
Bu l e va rdu l  Lu c i a n  Bla g a  3 5 ,  Satu  Ma re

A ng aje a z ă

pr elucator i  pr in  a s ch i er e
s ud or i

l acat us i
z i d a r  s a mo tor

A B S O LV E N T I  M I N I M  8  C L A S E  PE N T RU  
C A L I F I C A R E

Te l e f on  0 7 4 1 2 4 9 8 8 2 .

Vând casa D+P+E
situată in zona
centrală cu 9
încăperi 4 bai

suprafața construită
450 mp cu teren afe-
rent 850mp+terasa

cu crama și beci.
0749556827.

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

Vand aspirator Stihl profe-
sionist, NOU. 700 lei, nego-
ciabil. 0727 891 966.

A N U N Ț 

Primăria comunei Viile Satu Mare, județul Satu
Mare vinde prin licitație publică terenul înscris în Carte
Funciară nr. 2118, nr. cadastral 10576 în suprafața de
112 mp respectiv în C.F. 16023. Nr. 10572 în suprafața
de 842 mp, proprietate privată al comunei Viile Satu
Mare, județul Satu Mare. Prețul de pornire la licitație
este de 3.308 euro echivalent cu 15.412 lei, conform Ra-
portului de evaluare, efectuat de evaluator autorizat ing.
Vida Constantin. Vânzare terenului mai sus menționat
a fost aprobat de Consiliul local al comunei Viile Satu
Mare, județul Satu Mare prin Hotărârea nr.
43/24.08.2018.

Licitația va avea loc în data de 10 octombrie
2018, orele 11 în sediul Primăriei Viile Satu Mare, ofer-
tele se depun până la data de 4 octombrie 2018, orele 12
la sediul Primăriei Viile Satu Mare. 

Relații suplimentare la Primăria comunei Viile
Satu Mare sau la telefon 0261 – 754224.  
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Bunurile imobile scoase la licitatie de
catre societatea noastra pot fi inchiriate pana la van-
zarea 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 imobiliară de tip sediu de firmă cu spa-
ţii de depozitare şi de producţie, situată în localitatea
Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare
684.416 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clă-
diri de depozitare si producţie, cu terenul aferent, si-
tuată în localitatea Moftinu Mic, strada Principala,
nr. 110, judeţul Satu Mare, la 170.488 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354
euro.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in parcul
industial Vetis, Hala 4: 1743 mp si Hala 5: aprox
1600 mp, la pretul de 312.557 euro. Acestea se vand
in bloc sau individual. Licitatia va avea loc in fiecare
zi de vineri, la sediul lichidatorului din Satu Mare,
str. C-tin. Brancoveanu, nr.3/A, la ora 13.00.

Case si Apartamente
Proprietatea imobiliară teren intravilan situată în
loc. Satu Mare , str.Lucian Blaga , nr. 388 , jud.
Satu Mare. si casa de locuit si anexe demolabile –
3.400 mp la pretul de vanzare de 80.000 euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu Mare ,
str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu Mare la
3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI
SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Decebal,
str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare,
2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blonda f.n.
nr. top. 120/1 la suma de 33.040 lei.
Teren arabil intravilan 5.500 mp Satu Mare zona
Poligonului, utilitati aproximativ la 200 m, la pretul
de 16.705 euro.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu
Mare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp,
la pretul de 49.905 lei.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 42.520 lei.

SC HOUSE CONSTRUCTII MONTAJ SRL
Diverse bunuri mobile si birotica

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de trans-
port. Lista bunurilor mobile 
se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la 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  7.280 lei.
Remorca Thule A5      4.160 lei.
Mercedes B14L/9      5.528 lei.
Iveco Daily                 6.469 lei.
Man TGA 18.513 17.333 lei.

SC HORIZONT SRL
Masina de mixat vopsele  4.405 lei
Masina de mixat vopsele  2.456 lei
Casa de marcat                     432 lei
Autoturism espero             1.465lei
Mobilier 640 lei
Mobilier 46 lei

SC B&G ITALCONSTRUZIONI SRL
Casuta Lemn: 11.978 lei
Balast: 1.568 lei

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

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

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300
peugeot 2.676
dacia 1305 300
pompa rk 680
combina frigorifica 277
casa de marcat 172
casa de marcat 144
sistem de supraveghere 243
sistem de supraveghere 231
mobilier 450
sistem gestiune 1.628
sistem gestiune 1.910

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

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

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de 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 3 5 2 . 0 0
lei  

SC GEN PREST 2005 SRL
automat de curatenie Tennant T 5
FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T 5
FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T 3
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 tur-
nat asfalt, 
mijloace de transport, mobilier, birotica.

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      
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.  233 lei
Peugeot 307 1,6 i.    4851 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 Brâncov-
eanu, nr. 3/A, Satu Mare, in fiecare vineri, SC WEST
CAR TRADE SRL ora 08:00, SC CAMYRAL
IMPEX SRL 08:30, SC B&G ITALCONSTRU-
ZIONI SRL 09.00,  S.C. AGROMEC PĂULEŞTI
S.A 09:30, SC NORD STERN BEVERAGE IN-
DUSTRIES SRL ora 10:00, SC C&V LORE-
MAR SRL 10:30, SC MANITA GUINEEA SRL
11:00, SC MIDICONS SRL 11:30, SC AG DU-
PLEX SRL 12:00, SC PANATEK SRL ora 13:00,
SC DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC ELE-
GANCE 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
imobilului, se va face cel târziu până în ziua dinain-
tea licitatiei, ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de lichidator judiciar scoate la vanzare prin
licitatie publica bunurile debitoarei SC PANNA-
TEK SRL in fiecre vineri ora 13:00 lista bunurilor
mobile si imobile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL  li-
chidator  judiciar a  debitoarei SC BIZMANN SRL
numită prin sentinţa civilă nr. 648/F din data de
01.10/2015, pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare Secția a II – a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ 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 ad-
ministrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
bunurile SC CLARA PRODCOM SRL ce consta
in, fabrica de procesare mezeluri cu utilajele afer-
ente 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 INDUSTRIES 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 Adminis-
trativ şi Fiscal, 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,
platform betonată 25.000 mp, teren intravilan
73.211 mp, la prețul de 4.392.353 ron, si teren ex-
travilan arabil situat în livada cu suprafata de 11.900
mp, avand cf Cf: 100432 Livada, top: 172/1 la pre-
tul de 19.335 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
1.787.683 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi de
vineri la ora 08.00, în Satu Mare, str. C-tin Brancov-
eanu, nr.3/A. Prima licitaţie va avea loc la data de
10.08.2018 ora 08:00

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

TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108
URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL cu sediul în Satu Mare, str. George Călinescu

nr.66, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II – 0861, CIF 36267450, în calitate de lichida-
tor judiciar, anunță scoaterea la licitație a următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos.
Licitațiile se vor ține la sediul URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL.

SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
Stropitoare cu motor Astran – 377,34 lei
Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1.584,33 lei
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
Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 18.283,32 lei 
Set mobilier birou – 677,97 lei 
Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole

electrice,jucării,etc. – 369.967,5 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.) – 3.825,9 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.  

Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

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

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichi-
dare SPRL vinde la licitaţie publică următoarele bunuri:
-Melania SRL – cladire administrativa de tip P+M (suprafata construita
de 80 mp iar cea desfasurata de 160 mp, iar suprafata utila este de circa
138,70 mp), depozit de tip P (suprafata construita egala cu cea desfasu-
rata 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 163.247,60 lei si stoc de marfa (materiale de constuctii
si bunuri gospodaresti) la pretul de 3.587,58 lei. Licitatia pentru van-
zarea 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 17.09.2018, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor
vinde la termenul din 17.09.2018, licitatia va continua in acelasi loc si
la aceeasi ora in zilele de 24.09.2018, 01.10.2018 si 08.10.2018, la ace-
lasi pret.
Potrivit Legilor insolventei, bunurile înstrăinate de către lichidator prin
exerciţiul atribuţiilor sale se dobândesc de cumpărător libere de orice
sarcini, cumparatorul avand obligatia achitarii doar a pretului de van-
zare si a chetuielilor notariale ocazionate de aceasta vanzare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor trimite lichidatorului oferte
in scris la email: redresaresm@yahoo.com sau fax: 0361.428.128 cu cel
putin 2 zile inainte de data licitatiei si vor  achita un avans de 10% din
valoarea de strigare. De asemenea, potentialii ofertanti pot sa comunice
si direct lichidatorului participarea la licitatie cu 2 zile inainte de data
licitatiei la telefoanele 0723.52.11.59 sau 0746.999.771 cu mentiunea
ca la aceleasi telefoane vor putea obtine si informatiile suplimentare pe
care le solicita.
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Case:
o Casa in sc=245 mp si teren in suprafata de 2.500
mp, sat Cehal, str. Principala, nr. 94 – 24.000 euro 

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

Terenuri:
o Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu Mare,
str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Prietenia, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL,
drum pavat - 89.620,00 euro + TVA
o Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu Mare, str.
Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare,
proprietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL, drum
pavat - 3.460,00 euro + TVA
o Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu Mare, str.
Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare,
proprietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL, drum
pavat - 3.105,00 euro + TVA
o Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat în loc.
Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu Mare, pro-
prietatea SC C&G Asset Arhitecture SR, cale de
acces - 1.330,00 euro + TVA
o Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna
Poiana Lacului, sat Samara, jud. Arges – 14.630 euro 
o Teren extravilan, 12.309 mp, situat in comuna Sap-
ata, jud. Arges – 5.883 euro 
o Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu Mare
str. Amațului“. Proprietatea este de tipul teren arabil
extravilan - categoria de folosință arabil. 7.898 euro
o Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu Mare
str. Amațului“. Proprietatea este de tipul teren arabil
extravilan - categoria de folosință arabil.–15.006 euro

Alte imobile:
o Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”), sit-
uat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de 1.209 mp și
suprafața utilă totală de 4.132,99 mp și depozit, având
ac. 75 mp + teren intravilan format din două parcele,
având suprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000 euro
o Spațiu industrial și teren aferent în suprafață de
31.096 mp situate în loc. Satu Mare, str. Depozitelor,
nr. 24A, jud. Satu Mare - 442.130 euro + TVA; Doza-
tor DA2-6 și Copiator Minolta - 1.102 lei + TVA 
o Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din grajd,
filtru sanitar, sală de necropsie, depozite, silozuri, sală
de muls, vestiare personal, birouri, grupuri sanitare
având suprafața construită de 2.463 de mp și suprafața
utilă de 1.905 mp +  teren intravilan în suprafață de
5.800 mp - 324.654 euro
o Spațiu industrial, S+P+1E, compus din sediu social,
atelier mecanic, atelier de debitat bușteni, depozit ma-
terial lemnos, depozit produse finite, vestiar, grup so-
cial, 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
o Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, situat  în
loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare,
înscris în CF 101574 având nr. top 760/9 +
Construcție zootehnică ( extratabulară ), alături de
anexă gospodărească ( tabulară ) și șopron deschis (
extratabular ) + Teren intravilan în suprafață de 4.300
mp, situate în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N.,
jud. Satu Mare, înscrise în CF 101228, având nr. top
760/10/B și 760/10/B-C – 146.700 euro
o Clădire comercială având suprafața utilă de 256 mp
și teren aferent în suprafață de 300 mp, situate în sat
Trip, str. Principală, nr. 144, jud. Satu Mare - 109.800
euro
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren aferent
de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp – 135.660 euro
o Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren ex-
travilan 21.500 mp – 147.483,50 euro
o Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de producție
(fost abator) și clădire de birouri, în suprafață
construită de 619 mp, situată în loc. Negrești Oaș, str.
1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare + transformator -  51.794
euro
o Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( pro-
prietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in loc.
Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 47.810 euro 

o Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 48.320 euro 
o Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50 mp,
șopron depozit în suprafață de 220 mp, baracă închisă
în suprafață de 14 mp, înscrise în CF 100634 Gherta
Mica, având nr. 3658/5 C1 + bunuri mobile – 30.695
euro (Terenul în suprafață de 3.193 mp pe care este
amplasat imobilul este proprietatea persoanei fizice
Ștrango Vasile și nu face obiectul prezentei vânzări)
o Imobil comercial si socio administrativ, P+M, 150
mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 8.978 euro
o “MAGAZIN, CHIOȘC“, cu destinaţie comercială
situată în municipiul Carei, str. Ioan Slavici, jud. Satu
Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața construită
Sc= 28 mp și suprafața utilă Su =25 mp, clădirea este
edificată pe un teren care aparține altui proprietar,
proprietatea nu este întăbulată. – 1.862 euro
o “MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială
situată în loc. Hotoan, nr. 16, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața construită
Sc= 128 mp și suprafața utilă Su =105 mp, clădirea
este edificată pe un teren de 3.863 mp care aparține
altui proprietar, proprietatea este întăbulată în extrasul
de cartea funciară 145 Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare. – 8.493 euro
o “MAGAZIN MIXT și teren intravilan“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Ady Endre, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial
cu suprafața construită Sc= 125 mp și suprafața utilă
Su =104 mp, clădirea este edificată pe un teren de
1.115 mp, care aparține aceluiași proprietar, propri-
etatea teren și clădire este întăbulată în extrasul de
carte funciară 256 Ady Endre nr. cad. 217 - 8 Ady
Endre, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 10.412 euro
o “MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială
situată în loc. Ghenci, nr. 43, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața construită
Sc= 292 mp și suprafața utilă Su =216 mp, clădirea
este edificată pe un teren de 446 mp care aparține altui
proprietar, proprietatea este întăbulată în extrasul de
cartea funciară 11 Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci,
comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 10.403 euro
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare , Calea
Traian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp -
691,9 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str.
Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00 mp -
925,0 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str.
Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -558,0
euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr.
1, în față la hale de lactate, suprafața 3,74 mp - 691,9
euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr.
2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp - 691,0 euro +
TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, str. A.I.
Cuza, colț IPJ Satu Mare, suprafața 7,50 mp -1387,5
euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Unirii, str.
22 Decembrie, 5,00 mp - 465,0 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța
Someș, colț semafor spre spital, suprafața 3,74 mp, -
691,9 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, peste
drum de Spitalul Vechi, pe colț, suprafața 3,74 mp –
691,90 euro + TVA.
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd. Lu-
cian Blaga, pe colț de Farmacia Catena, suprafața 4,80
mp - 888,0 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, drum
Careiului, pe colț la agenția CEC, suprafața 3,74 mp
- 691,9 euro + TVA

Închirieri:

o Hale și birouri, cuprinse între 100 mp și 10.000 mp,
situate în loc. Satu Mare, str. Uzinei, nr. 6-8, jud. Satu
Mare ( fosta ITA ARDELEANA ).
Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează să se
supună reglementărilor legale în vigoare la data
perfectării tranzacției, cumpătorul urmând să suporte
obligațiile care îi revin din acest punct de vedere.
Auto:
o Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900 kg,
putere motor 338kw, an fabricatie 1998, motorina,
rulaj estimate 1.200.000 km – 4.371 euro + TVA
o Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg
– 1.300 euro + TVA
o Autoutilitară N3, BC autotractor, marca MAN,
model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică 10.518

cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr. de înmatric-
ulare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA, posibilități de
rată
o Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 –
1.645 euro + TVA
o Autoturism Renault Twingo, CJ-04-USI, 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:
o Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capac-
itatea 3 mc – 15.353 euro + TVA
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii, di-
verse pt. animale ) – 12.385 lei + TVA
o Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea Spencer
SRL – 3.654 euro + TVA
o Bunuri mobile ( utilaje privind fabricarea mobilieru-
lui , mobilier, diverse ), proprietatea Wimob SA -
64.908 lei + TVA 
o Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
Ioana Nico Service 90 SRL-D – 12.591 lei + TVA
o Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii,
auto ) proprietatea Blody Impex SRL
o Bunuri mobile ( auto pentru piese ) proprietatea
Luca SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea Vero
SRL
o Bunuri mobile ( mașini, echipamente și instalații mi-
jloace fixe, obiecte de inventor și stocuri de marfă )
proprietatea Zidul Chinezesc SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Lu-
ciana Com SRL
o Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) pro-
prietatea Panatherm SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas
o Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea
Sarah & Mario SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Se-
bastian SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest Con-
struct SRL
o Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro Alfa
SRL
o Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea Alessy
Hidro Construct SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc
) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile  ( monodistilator, cantar cu plat-
forma, flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
o Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar ) pro-
prietatea Esrom Tel SA
o Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de
ambalat, dospitor și cuptor ) proprietatea Conti Panif
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Ralu
SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila ) pro-
prietatea George GS SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto, stoc
de marfă format din material de construcții ) propri-
etatea Com Prod Bocșa SRL
o Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje curatatorie, obiecte de
inventar ) proprietatea Ariana Iacob SRL
o Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
o Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente ) proprietatea Vindex Romania SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Dan-
ciu Sorin I.F.
o Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj, stoc
de marfa format din panouri sectionale pentru usi de
garaj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
o Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea Ander Cons SRL
o Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea
Agro Nord Vest SRL
o Bunuri mobile  (stoc de marfă, utilaje constructii )
proprietatea Termo Construct SRL
o Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D

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

case; apartamente; terenuri; diverse.

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

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată în re-
gistrul 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,- vit-
rina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,  1.225,81 lei, notebook,
944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes (2004),   13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes
(2001)  989,72 lei.
SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă în  valoare de
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 94.355,00 lei.
SC  SERVICII DEPANAJ SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en
redressement, deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128 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 124.895,00 lei 
-Licitaţia va avea loc în data de 21.09.2018, ora 13:00   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 2325,00 lei.
- Licitaţia va avea loc în data de 21.09.2018, 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 reorgani-
sation, 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 21.09.2018, 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 mon-
taj ( 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 MER-
CEDES 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 21.09.2018, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
SC EDITURA AQUILA LOGISTIC SRL societate în , societate în reorganizare judiciară, in judicial
reorganisation, en redressement
-  oferă spre vânzare: imobilul  constând în teren intravilan și construcție comercială, CF 86252 Oradea, nr.
cad. 15069, situat în Oradea, strada Americii, nr.41,  județul Bihor, cu ipotecă în favoarea BRD GSG SA
SUCURSALA ORADEA, preț 854.000 euro la curs BNR din ziua licitației. Condițiile de participare,
regulamentul de vânzare se poate achiziționa de la administratorul judiciar.
-Licitaţia va avea loc în data de 20.09.2018, ora 13:30 la sediul debitoarei, din mun. Oradea, str. Amercii,nr.
41, jud. Bihor.
SC FEROMETAL SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement:
-  scoate la vânzare prin licitație publică: Bun imobil format din teren și clădire cu destinație agricolă, în loc.
Peleș, jud. Satu Mare, respectiv: Hală grajd ovine 800mp, Șopron acoperit 360mp, Platformă betonată 460
mp, Sediu administrativ 60 mp, Teren arabil extrvilan 11.231 mp. 
-Licitaţia va avea loc în data de 21.09.2018, ora 12:00  la sediul administratorului judiciar, cu sediul social
în localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu, nr. 49.
EOLIS RUGINOASA SRL, în lichidare cu sediu social în Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, Str.
ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT, Nr. 57, camera 1 - mansardă, Judet Iaşi, nr. de ordine în Registrul
Comerțului J22/741/2011, CUI 28352090, judeţul Iași prin lichidator  administrativ ADMIN INSOLV
SPRL  numit prin  rezoluția  nr. 15205 din data de  11.07.2018  pronunţată de către Directorul Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în dosar nr. 62540/27.06.2018,, notifică deschiderea procedurii de
lichidare împotriva debitorului EOLIS RUGINOASA SRL. Termenul limită pentru înregistrarea cererii
de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este  de 10 zile de la primirea prezentei notificări.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la adresa din localitatea
Satu Mare, strada Avram Iancu , nr. 49 , judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa credală.
EOLIS TERMO RUGINOASA SRL, în lichidare , Sat Ruginoasa, Comuna Ruginoasa, Str. ŞTEFAN
CEL MARE ŞI SFÂNT, Nr. 57, MANSARDĂ, CAMERA 2, Judet Iaşi prin lichidator  administrativ
ADMIN INSOLV SPRL numit prin  rezoluția  nr. 15368 din data de  13.07.2018  pronunţată de către Di-
rectorul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în dosar nr. 62225/26.06.2018, notifică deschi-
derea procedurii de lichidare împotriva debitorului EOLIS TERMO RUGINOASA SRL. Termenul limită
pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este  de 10 zile de la primirea
prezentei notificări.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la adresa din localitatea
Satu Mare, strada Avram Iancu , nr. 49 , judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa credală.
P.V ONE RUGIONASA SRL, în lichidare Sat Dumbravita, Comuna Ruginoasa, Strada Răzeşilor, Nr.
95, Judet Iaşi, nr. de ordine în Registrul Comerțului J22/319/2012, CUI 29816393, judeţul Iași prin
lichidator  administrativ ADMIN INSOLV SPRL numit prin  rezoluția  nr. 14482 din data de  02.07.2018
pronunţată de către Directorul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași în dosar nr.
62229/26.06.2018,, notifică deschiderea procedurii de lichidare împotriva debitorului P.V ONE
RUGIONASA SRL .Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii
debitorului este  de 10 zile de la primirea prezentei notificări.În vederea înscrierii la masa credală este necesar
să se completeze şi să se transmită la adresa din localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu , nr. 49 , judeţul
Satu Mare, cererea de înscriere la masa credală.
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SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

Analiza de risc la securitatea fizică este  obligatorie  pentru toate
societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, care dețin
bunuri sau valori cu orice titlu și sunt obligate să 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 – Film doc. Inflo-
reste acum ep7
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Oameni si fapte
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cânt şi
dor (reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Scoala satmareana
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului
19:30 – Printre randuri

20.45 – Incursiune in cotid-
ian
22.00 – Oameni si Fapte
(R)
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Sectia de politie ep
17,18
03:00 – Incursiune in cotid-
ian
04:00 – Muzică de petrecere
05:00 – Box Office 
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV  (relu-
are)

Recomandare

20: 30 - Vocea României
07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  20:30 Vocea României 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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Odată cu publicarea în
Monitorul Oficial, a intrat în vigoare
noua Lege a ambroziei care dorește să
pedepsească aspru pe cei care nu vor
stârpi această buruiană foarte
dăunătoare. Conform normelor
metodologice, verificarea și detectarea
terenurilor trebuie realizată până la
data de 20 mai a fiecărui an. În multe
cazuri, identificarea acestor terenuri
se efectuează pe baza unor notificări
provenite din partea populației. În
urma verificărilor unităților teritori-
ale, identificarea terenurilor este
efectuată de către consilierii agricoli
angajați sau persoanele desemnate în
acest sens. Centralizatorul terenurilor
cu ambrozie trebuie întocmit cel
târziu până la data de 25 mai a
fiecărui an, după care se transmite o
somație către proprietarii sau
deținătorii de terenuri în vederea dis-
trugerii buruienii. Verificarea în-

deplinirii somației va fi supravegheată
de o comisie. După transmiterea
somațiilor de către autoritățile
administrației publice locale, comisia
va verifica terenurile identificate în
perioada 1-15 iulie. Iar, dacă este
cazul, comisia emite o a doua
somație, conform căreia va efectua un
al doilea control asupra terenurilor în
perioada 16-31 iulie a fiecărui an. În
cazul în care nu a avut loc distrugerea
buruienii, proprietarii terenurilor în
cauză vor fi sancționați, conform
legii, de la 750 lei la 5 000 de lei, în
cazul persoanelor fizice, și între 5 000
și 20 000 de lei, în cazul persoanelor
juridice.

Vor fi întocmite procese
verbale atât cu privire la distrugerea
buruienii, cât și cu privire la amenzile
aplicate, comisia având obligația de a
întocmi raportul până la data de 20
noiembrie a fiecărui an.

PSD Satu Mare îl susține pe
Liviu Dragnea în continuare
8 În cadrul ședinței de miercuri a fost reprimit în structu-
rile de conducere și fostul președinte Mircea Govor

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!

Organizația Județeană a
PSD Satu Mare a decis
să-l susțină, în conti-

nuare, pe Liviu Dragnea la con-
ducerea națională a partidului.
Decizia a fost luată în urma vo-
tului unanim al membrilor Co-
mitetului Executiv al
Organizației Județene Satu
Mare a PSD. Tot cu aceeași oca-
zie, fostul președinte Mircea
Govor a fost reprimit, tot cu
unanimitate de voturi, în con-
ducerea organizației județene. 

Ședința Comitetului
Executiv al Organizației Județene
Satu Mare a PSD, condusă de
președintele Aurelia Fedorca,  s-a
desfășurat miercuri seară, la sediul
partidului, fiind prezenți circa 80
de membri ai PSD Satu Mare.
Principalul punct de pe ordinea
de zi discutat cu această ocazie a
fost dacă organizația județeană îl
sprijină sau nu pe Liviu Dragnea
la conducerea partidului. 

După mai multe discur-
suri, s-a trecut la vot. Se pare că
toți membrii PSD Satu Mare
prezenți la ședință au votat pen-

tru. Astfel că PSD Satu Mare îl
susține, în continuare, pe Liviu
Dragnea la conducerea națională
a partidului. 

Președintele PSD Satu
Mare, Aurelia Fedorca, va trans-
mite la sediul central al PSD re-
zultatul deciziei luate de social
-democrații sătmăreni. 

Tot în cadrul ședinței de
miercuri seară, fostul președinte
al PSD Satu Mare, Mircea Govor,
a fost reprimit în structurile de

conducere ale Organizației
Județene. Propunerea a fost fă-
cută de către un alt fost președinte
al PSD Satu Mare, Gheorghe
Ciocan. 

Și pentru această propu-
nere a fost nevoie de vot. Toți cei
circa 80 de membri prezenți la
ședință au votat ”pentru”, astfel că,
începând de miercuri seară, Mir-
cea Govor face parte din Comite-
tul Executiv al Organizației
Județene PSD Satu Mare. 

florin durA

DECIZIE. Social-democrații sătmăreni au decis să-l sprijine pe
Dragnea la conducerea partidului

Să nu ziceți că nu v-am spus!
A intrat în vigoare noua lege
a ambroziei 

Troița din Centrul Vechi,
repusă pe soclu

După ce timp de
aproape două săptămâni a fost
dată jos, și după un scandal
mediatic, troița din Centrul
Vechi al municipiului Satu
Mare a fost repusă din nou pe
soclu. Acest lucru s-a făcut la
inițiativa viceprimarului
Adrian Albu. 

Potrivit deciziei
primarului municipiului Satu
Mare, Kereskenyi Gabor,
troița respectivă putea fi
reamplasată încă de miercurea
trecută, însă nimeni nu s-a
sesizat și nimeni nu a luat

nicio decizie. 
În cele din urmă, însă,

viceprimarul municipiului
Satu Mare, Adrian Albu,
folosindu-se și de calitatea sa
de președinte al PNL Satu
Mare, a decis să se implice.
Astfel că, în urma
demersurilor făcute de acesta,
troița cu pricina a fost
reamplasată ieri pe soclu. 

Aceasta poate rămâne
aici până ce vor fi demarate
lucrările de reabilitare a
întregului Centru Vechi al
municipiului Satu Mare. 
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