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Ministrul Finanţelor,
eugen Teodorovici, a de-
clarat marţi, la Parlament, că
proiectul de ordonanţă de
urgenţă pentru înfiinţarea
Fondului Suveran de dez-
voltare şi investiţii (FSdi) a
primit toate avizele şi va intra
pe ordinea de zi a şedinţei de
săptămâna aceasta a execu-
tivului.

„Săptămâna aceasta
vom include pe ordinea de zi
această ordonanţă. Am inclus
toate observaţiile, toate co-

mentariile, am avut azi şi
avizul de la consiliul eco-
nomic şi Social, şi am consid-
erat că aşa e corect, să avem
din nou procedura reluată şi
avem toate avizele”, a de-
clarat, marţi, ministrul
Finanţelor, eugen Teodor-
ovici.

Acesta a adăugat că
după adoptarea oUG vor
avea loc noi discuţii în
coaliţie, cu ALde, privind
lista companiilor care vor
intra în fondul suveran.

Teodorovici: 
Avem toate avizele pentru Fondul
Suveran. Ordonanţa intră această
săptămână în şedinţa de Guvern
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Miercuri, 14 noiembrie 2018
ziua 318 a anului

Soarele răsare la 7 și 29 minute,
apune la 16 și 55  minute.

1937 - Guvernul Gheorghe
Tătărăscu 3 își depune
demisia iar regele Carol al II-
lea îl numește tot pe
Tătărăscu în funcția de prim-
ministru.

Oamenii se împiedică de pie-
tricele, niciodată de munţi. 

(Emilie cady)

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. Filip; Sf.
Ier. Grigorie Palama, arhiep.
Tesalonicului (Dezlegare la
ulei şi vin).
Greco- catolic - Sf. Filip,
apostol.
Romano - catolic - Sf.
Veneranda.
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Instituţia devenită meri-
torie în tot ce se numeşte cultură
rămâne “Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Cul-
turii Tradiţionale”, realizând, cu
foarte mare succes, a II-a ediţie a
Festivalului - Concurs Naţional
“Octavian Bud”. Filarmonica
“Dinu Lipatti” s-a dovedit neîn-
căpătoare, iar spectatorii, surpriză,
au cântat, alături de artişti, timp de
patru ore! Aşa ceva în Satu Mare
nu s-a întâlnit. O astfel de cinstire
a memoriei lui Octavian Bud, em-
blema folkului sătmărean, s-a ridi-
cat la nivelul cel mai înalt posibil,
întrecând orice aşteptări! Felicitări
organizatorilor, instituţiei amin-
tite şi mai ales lui Robert Laszlo,
un director tânăr, dar cu o expe-
rienţă de invidiat!

S-a amintit de perioada

de glorie a lui Octavian Bud, cea a
inimosului şi talentatului mem-
bru al Cenaclului “Flacăra”, unde
a cântat alături de regretatul Emi-
lian Onciu. S-a demonstrat că aici,
la Satu Mare, sunt descoperite ta-
lente de creaţie şi interpretare a
muzicii folk, încât secţiunea de in-
terpretare individuală a scos la
iveală talente de excepţie. Marele
premiu - Grupul Folk “Florile
Ceahlăului” din judeţul Neamţ,
iar premiile I-III: Benga Claudiu
(Braşov), Iaută Raluca (Neamţ),
Codleanu Carina (Braşov), So-
rian Alexandra (premiul special).
La grupuri : I- Grupul “E. Onciu”
(Satu Mare), II - Grupul “Pro
Music” (Satu Mare), III- Grupul
“Lirics” (Satu Mare). Premiul spe-
cial - Grupul “Floare de colţ” -
Satu Mare.

În cadrul Galei de Pre-
miere s-a desfăşurat un spectacol
de mare ţinută, în faţa sălii, lojelor
şi balcoanelor Filarmonicii, arhi-
pline, spectacol cu ovaţii cum
această sală n-a mai găzduit! Re-
marc stilul sobru, dar atât de plă-
cut al prezentatoarei Raluca Jofi
de la NVTV, care a ştiut să simtă
“pulsul sălii”, dar şi sala a simţit
pulsul inimii sale care a bătut la
unison cu a sutelor de spectatori.
O felicităm şi... suntem mândri de
ea!

S-au perindat pe scenă,
frumos şi cu bun-gust pregătită,
cu un joc de lumini ce au scos în
evidenţă cele două portrete ale
omagiatului Octavian Bud, amin-

tit de fiecare interpret prezent pe
scenă!

Loredana Morar, profe-
soară la Micula, cea care a inter-
pretat frumoase melodii
împreună cu regretatul Tavi Bud,
a cules aplauze meritate, înde-
lungi, ştiind să mulţumească sălii
pentru ele!

Pe scenă a evoluat Gru-
pul “Eu cred” din judeţul Neamţ,
alcătuit dintr-un poliţist şi două
preotese, cu o vechime de 5 ani,
dar atât de cunoscut în toată ţara.
Marius Coşerariu, Cristina Marin
şi Elena Ropotoaia rămân neui-
tate de publicul sătmărean, care
nu şi-a putut închipui că un poli-
ţist şi două preotese pot  realiza un
atât de minunat “trio” folk! Îi feli-
cităm din toată inima!

George Negrea şi Diu
Oşan au devenit agreaţii publicu-
lui, interpretând melodii noi, dar
şi cele cunoscute şi îndrăgite de
marele public. Vom mai auzi noi,
ţara şi lumea de George Negrea!
Ne mândrim cu el şi-i dorim sănă-
tate şi împliniri! Din Maramureş
a fost prezent Valentin Moldovan,
dar şi destul de mulţi “moroşeni”
veniţi să-l susţină! L-a susţinut în-
treaga sală!

Emeric Imre şi Jimi El
Laco au delectat publicul, de-
monstrând măiestria unor chita-
rişti, muzicieni, interpreţi şi
compozitori. Au dovedit o popu-
laritate de excepţie. S-a văzut că
aceştia au în spate o lungă şi fru-
moasă colaborare artistică. S-au

impus cu cântecul “Nebun de
Alb”. În final, Victor Socaciu, care
s-a dorit eroul spectacolului prin
piesele interpretate aici, la Satu
Mare, multe cunoscute şi îndră-
gite de un public atât de iniţiat în
folk, încât parte din melodii au
fost susţinute de multele grupuri
de iubitori de folk din sală. A
rămas impresionat şi Victor Soca-
ciu, care n-a mai fost pe scena săt-
măreană de mulţi ani! Au avut
succes melodiile “Caii liberi”, “La
un ceai” şi “Mama lor la toţi” Re-
feritor la ultima, amintesc că gene-
ricul emisiunii lui Victor
Constantinovici, “Ora Adevăru-
lui”, este chiar un fragment din re-
frenul melodiei, fragment ce
spune atât de convingător ceea ce
simte poporul la adresa multor ca-
tegorii de conducători. Juriul , care
a decernat premiile, a fost format
din oameni competenţi, care au
judecat bine, mulţumindu-i pe
toţi concurenţii şi mai ales pe
noi, cei din sală. Preşedinte: Fe-
lician Pop, iar membri: Robert
Laszlo, Petrică Mureşan, Car-
men Bratosin şi George Negrea.

Prin tot ce s-a realizat,
Satu Mare a devenit emblema
folkului naţional, ţinând cont
că Mircea Florian, născut la noi,
este printre pionierii folkului
românesc.

Felicit pe tinerii fol-
kişti interpreţi, pe cei din ma-
rele spectacol şi mai ales
minunatul public şi pe organi-
zatori!

TEODOR cURPAş

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

VIAţA LA ţARĂ
Festivalul ALINĂ-TE

DOR, ALINĂ, la a XXVII-
a ediţie  - partea a doua
Vă invităm să urmăriţi emisiunea
VIAŢA LA ŢARĂ, difuzată la
NORD VEST TV, în această de
la ora 20.45, pentru a viziona cele
mai importante momente din
partea a doua a spectacolului de
gală al Festivalului ALINĂ-TE
DOR, ALINĂ, care a avut loc la
Cicârlău. Realizator: Dumitru
Ţimerman.

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

Muzica folk - la Satu Mare este acasă!
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Copacii Centenarului, plantați în grădinițele
Sătmarului
8Primii zece din cei o sută de copaci dedicați Centenarului au fost sădiți ieri în curtea Grădiniței nr. 7

Osută de copaci vor fi
plantați în curțile
grădinițelor din Satu

Mare reprezentând cei o sută
de ani de la Marea Unire.
Primii zece dintre aceștia au
fost plantați ieri dimineață în
curtea Grădiniței nr. 7 din
Satu Mare. 

Grădinița
specială, pe o
stradă specială

Acțiunea, organizată
de Garda de Mediu Satu Mare,
a pornit de la această grădiniță
specială doarece se află pe o
stradă cu un nume special: 1
Decembrie 1918. 

La evenimentul de la
Grădinița nr. 7 au participat,
printre alții, vicepreședintele
Agenției Naționale pentru
Protecția Mediului, Radu
Roca, directorul APM,
Bekessy Elisabeta, comisarul

șef al Gărzii de Mediu, Vasile
Fănățan, directorul Direcției
Silvice, Marcel Forțiu, direc-
torul de la Apele Române,
Vasile Andrieș, viceprimarul
municipiului Satu Mare,
Doina Feher, inspectorii
școlari generali adjuncți, cadre
didactice, preșcolari și  părinți. 

Harnici și talentați
Manifestarea a debu-

tat cu intonarea Imnului de
Stat al României, după care di-
rectorul grădiniței, Doina
Șuta, a prezentat oaspeții și a
spus câteva cuvinte atât despre
însemnătatea Centenarului,
cât și despre însemnătatea
acțiunii de ieri din curtea
Grădiniţei nr. 7. 

Apoi, cu mic cu mare,
s-a trecut la marea plantare.
Toți cei zece copaci au fost
plantați cu bine. Radu Roca,
vicepreşedintele  Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia
Mediului, a fost primul care a
pus  mâna și a săpat groapa

după care a plantat şi primul
puiet. De asemenea, acesta i-a
îndemnat pe copii să ude zil-
nic copaci. 

Totul s-a terminat cu
un program artistic foarte fru-
mos prezentat de preșcolarii
de la Grădinița nr. 7 din Satu
Mare. 

florin Dura

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 15.11. 2018 între
orele 10:30 - 13:30  la Cabinet
Dr. Coica, va consulta

Dr. Coste Camilio Victor
MEDIC PRIMAR ORTO-

PEDIE-TRAUMA-
TOLOGIE, 

doctor in medicina, competenta
in chirurgie artroscopica, 
membru fondator al US
Alumni International Romania 
Programări: 0261/766.390;
0261/779.999; 0732116826;
0722588041
_____________________
În data de 13.11. 2018 de la ora
15:00 la Cabinet Dr. Coica,  va
consulta

Dr. Moisiuc Paul
MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0261/766.390;
0261/779.999

_____________________
În data de 16.11.2018 la ora
9:30  la Cabinet Dr. Coica, va
consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE
Programări:0732.116.837
0261/766.390, 0261/779.999
_____________________
Zilnic intre orele 11:00-13:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR 

PSIHIATRIE
Programări: 0261.766.390;
0261.779.999
_____________________
Zilnic intre orele 08:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian
Blaga CU 8/4, va consulta:

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST

ALERGOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletul
de Trimitere de la medicul de
familie!
Programări: 0740.839.818
_____________________
Zilnic intre orele 10:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST DER-

MATO-VENEROLOGIE

Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953
_____________________
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PUG-uri gratuite pentru 30 de
comune din județ
8Ministerul Dezvoltării a alocat, în acest sens, peste 500 de mii de lei

Consiliul Județean Satu
Mare a primit de la
Ministerul Dezvoltării

Regionale și Administrației
Publice (MDRAP) fonduri
pentru susținerea finanțării
planurilor urbanistice generale
(PUG). Este vorba despre
508.159 de lei, bani destinați
celor 30 de comune și orașe din
județul Satu Mare care au depus
cereri de finanțare pentru
elaborarea sau actualizarea
planurilor urbanistice generale
(PUG) și a regulamentelor
generale de urbanism. 

Ban i i  vor  f i  a lo cați
un i tăț i l o r  a d m in i str at i v-
t er i t o r i a l e  p r in  C o ns i l i u l
Ju d e țe a n  Satu  Ma re  ș i  vor
intr a  în  c o nt ur i l e  UAT-
uri lor  în  următo are le  z i le .
Cele  30 de comune ș i  orașe
vo r  p r im i  sum e  c up rins e
între  3190 de  le i  ș i  39 .578
d e  l e i ,  f i in d  vo r b a  d e sp re
ap rox imati v  2 5 %  d in  t o -
ta lu l  sum e l or  s o l i c i tate  în
acest  scop.  

Î n  pre z ent ,  ma j ori -
tat e a  c o mun e l o r  ș i
o r a ș e l o r  d in  ju d e ț u l  S at u
Ma re  au  p l a nuri  ur b a n i s -
t i c e  g en er a l e  ve c h i ,  un e l e

sunt  p e  c a l e  d e  a  e xp ir a ,
i a r  a l t e l e  au  f o st  p re l un-
g ite ,  P U G -uri le  având ter-
m en  d e  va l a b i l i tat e  d e
până  la  10  an i .  

În  ta b e l u l  ata ș at ,
p ut e ț i  v i zua l i z a  sum e l e
a lo cate  f ie căre i  un ități  ad-
m in istrativ-teri toria le .

Sum e l e  a l o c at e

C ons i l i u lu i  Ju d e țe a n  Satu
Ma re c o nf o rm  L e g i i
2/2018 a  bug etu lui  de  stat
p e  a nu l  2 0 1 8  p entr u Pro -
g ra mu l  pri v in d  e la b ora re a
ș i / s au  a c t ua l i z a re a  p l a -
nuri l o r  ur b a n i st i c e  g en-
er a l e  a l e  l o c a l i tăț i l o r  ș i  a
re g u l a m ent e l o r  l o c a l e  d e
urban ism .

ALOCARE. Pentru cele 30 de UAT-uri din județ, Ministerul
Dezvoltării a alocat peste 500 de mii de lei

FLORIN DURA

C o n d u c e r e a
Consiliului Județean Satu Mare
a semnat ieri contractul de
proiectare și execuție pentru
modernizarea unei noi porțiuni
de drum județean care asigură o
nouă legătură rutieră între
județele Satu Mare și Sălaj,
respectiv între comunele Cehal
și Camăr. Este vorba despre
obiectivul de investiție:
“Modernizarea drumului
județean DJ 109 P limită cu
județul Sălaj - Cehal - km

27+560-km 33+960” - LOT 3. 
Porțiunea de drum

pentru care a fost semnat
contractul are o lungime de 6,4
kilometri.  Acest proiect de
investiție, în valoare de 7,3
milioane de lei fără TVA, a
obținut finanțare prin
Programul Național de
Dezvoltare Locală II. De la
semnarea contractului,
executantul are la dispoziție 3
luni pentru proiectare și alte 9
luni pentru execuția lucrării.

A d m i n i s t r a ţ i a
Judeţeană a Finanţelor Publice
Satu Mare va organiza astăzi, 14
noiembrie, o întâlnire dedicată
contribuabililor pentru a oferi
clarificări şi îndrumări referitoare
la noutăţile legislative printre
care: Case de marcat -facilităţi,
obligaţii, termene; Noutăţi leg-
islative;  Modalităţi de stingere a
obligaţiilor fiscale şi modalităţi
de efectuare a   plăţilor;  Detalii
privind Spaţiul Privat Virtual.

Întâlnirea va avea loc la
sediul instituţiei, în sala de
şedinţe “Gheorghe Lungu”,
situată la etajul I,  la ora 14:00.
Totodată, vă informăm că pe
site-ul www.anaf.ro , la secţiunea
Servicii oferite de ANAF, este
publicată Lista întâlnirilor cu
contribuabilii organizate de
fiecare structură din cadrul
ANAF, menţionându-se temat-
ica, data şi locul desfăşurării în-
tâlnirii.” 

Un nou drum județean intră în
reabilitare

Contribuabilii, convocați la
Finanțe

“Rețeta perfecțiunii în
foarte mulți pași care
nu duc nicăieri”

Secția română a Teatrului de
Nord vă invită joi, 15 noiembrie, ora
19.00, la “Rețeta perfecțiunii în foarte
mulți pași care nu duc nicăieri”, un
teatru fizic realizat de celebra actriță și
coregraf Andrea Gavriliu, pe care o veți
putea vedea jucând în acest spectacol.
“Rețeta perfecțiunii în foarte mulți pași
care nu duc nicăieri” este un eseu despre
încercarea disperată a omului de a-și găsi
fericirea, mărginit fiind de toate rigorile
societății în care trăiește. Încercând să fie
fericit prin a fi perfect. Imperfecțiunea
înseamnă vulnerabilitate.
Imperfecțiunea înseamnă nefericire.
Iluzia perfecțiunii menține omul într-o
cursă perpetuă, fără finalitate. Un
spectacol de teatru fizic bazat pe
“groove” pentru a deveni “zen”. Sfaturi
utile pentru a gândi “eco” și a trăi “bio”,
pentru a fi “fit” și a ajunge “the best”.

La această reprezentație sunt
invitați spectatorii care și-au ales
spectacolul în abonament. Bilete se
găsesc la Agenția teatrală, str. Horea nr.
6. REȚETA PERFECȚIUNII ÎN
FOARTE MULȚI PAȘI CARE NU
DUC NICĂIERI Un teatru fizic de
Andrea Gavriliu; Scenografie:
Alexandru Petre; Muzică: Mihai
Dobre; Asistent coregrafie: Roxana
Fânață; Light design: Lucian Moga,
Alexandru Dancu.

Distribuția: Crina
Andriucă, Cristian But, Ioana Cheregi,
Roxana Fânață, Andrei Gîjulete, Raluca
Mara, Andrei Stan și Andrea Gavriliu.

Recital de pian „IN
MEMORIAM prof.
Bélteki Francisc”

Sâmbătă, 17 noiembrie
2018, de la ora 19.00, în Sala Cavalerilor
a Castelului Károlyi din municipiul
Carei va avea loc Recitalul de pian „IN
MEMORIAM prof. Bélteki Francisc”,
susținut de dr. Czumbil Bernadette
(Academia de Muzică „Gheorghe
Dima” din Cluj-Napoca), Nagy Gergő
(Opera Maghiară din Cluj-Napoca) și
Papp Kincső(studentă la Facultatea de
Muzică din Debrețin).

În cadrul programului veți
putea asculta: M. Moszkowski: studiu
în do minor, op.72 no.14 - Papp
Kincső; W.A. Mozart: simfonia nr. 40
- adaptare pentru patru mâini -
Czumbil Bernadette, Nagy Gergő;
Orbán Gy.: suita nr. I pentru pian,
fragmente: Quasi preludio, Ecouri de
după munte - Nagy Gergő; J.S. Bach:
suită franceză în do minor BWV 813
– Papp Kincső; Fr. Chopin: 4
preludii, op. 28 no. 2, 4, 6, 20 - Nagy
Gergő; Fr. Chopin: 2 mazurci: în sol
minor op. 24 no. 1 și în fa minor, op.
63 no. 2 - Nagy Gergő; Cl. Debussy:
suită mică la patru mâini: En bateau,
Cortege, Menuet, Ballet - Czumbil
Bernadette și Nagy Gergő; J. Brahms:
Intermezzo op. 119 no.3 – Papp
Kincső; J. Brahms: Intermezzo op.
118 no. 2 - Nagy Gergő. Bélteki
Francisc a fost profesor de muzică la
Școala Gimnazială „Vasile Lucaciu”
din Carei, iar începând cu anul 2012
a îndeplinit și funcția de director
adjunct al aceleiași instituții. A
îndrumat mai multe generații de elevi
și a organizat o serie de spectacole,
fiind unul dintre cei mai apreciați
profesori de muzică din municipiul
Carei. A colaborat cu succes, de-a
lungul anilor, cu instituțiile de cultură
careiene. A încetat din viață în luna
iunie a anului 2014, la vârsta de 62 de
ani, după o lungă suferință.
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Alu Menziken a inaugurat fabrica
de la Medieșu Aurit
8 Reprezentanții companiei spun că investițiile vor continua, urmând să se ajungă la
circa 600 de locuri de muncă

Compania Alu Menziken a
inaugurat ieri, într-un
cadru festiv, noua fabrică

de la Medieșu Aurit. Investiția
celor de la Alu Menziken la
Medieș se ridică la 55 de
milioane de euro și se întinde pe
o suprafață de 13 hectare. Alu
Menziken va continua
investițiile în unitatea de
producție de la Medieșu Aurit
pentru a ajunge la 40 de hectare
și 600 de locuri de muncă. 

Personalități marcante
la inaugurare

La festivitatea de
inaugurare a fabricii Alu Menziken
de la Medieșu Aurit au participat
circa 200 de persoane printre care
ministrul Tineretului și Sportului,
deputatul Ioana Bran, deputatul
Dorel Gheorghe Căprar,
preşedintele Comisiei pentru
Apărare Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională, senatorul
Gabriel Leș, deputatul Romeo
Nicoară, vicepreşedintele Agenţiei
Naţionale pentru Protecţia
Mediului, Radu Roca, secretarul de
stat în ministerul Finanţelor
Publice, Florin Iura, prefectul
județului Satu Mare, Darius Filip,
președintele Consiliului Județean,

Pataki Csaba, vicepreşedintele
Consiliului Judeţean, Ioan Rus,
consilierul judeţean Gheorghe
Ciocan, primarul oraşului
Negreşti-Oaş, Aurelia  Fedorca,
preşedintele ALDE municipiul
Satu Mare, Adrian Ştef, managerul
GNV şi NVTV, Mircea Govor,
directorul APM Satu Mare,
Bekessy Elisabeta,  preşedintele
PSD Medieşu Aurit, Radu Iancu,
viceprimarul cu atribuţiuni de
primar al comunei Medieșu Aurit,
Marian Torok,  precum şi alte

personalități locale și județene. 
De altfel, directorul

fabricii Alu Menziken din Medieșu
Aurit, Didier Senn, a declarat că
autoritățile județene, dar și
Guvernul României, au oferit tot
sprijinul pentru realizarea acestei
mega-investiții.  “Am fost sprijiniți
de aproape toate administrațiile
locale și naționale. Ne putem doar
mulțumi pentru că am ales
România și județul Satu Mare ca
punct de investiție,” a precizat
directorul Didier Senn.

Rând pe rând, la
festivitatea de deschidere au mai
luat cuvântul Benedikt Wolfram,
CFO Alu Menziken, Ingolf Planer,
CEO al companiei, prefectul
Darius Filip, președintele
Consiliului Județean, Pataki Csaba,
secretarul de stat în Ministerul
Finanțelor Publice, Florin Iura şi
vicepreşedintele ANPM, Radu
Roca. 

investiție de
milioane de euro

După ce a fost tăiată

panglica inaugurală, oaspeții au
fost invitați să facă un tur al
fabricii. Investiția de la Medieș se
întinde pe o suprafață de 13
hectare și a costat nu mai puțin
de 55 de milioane de euro, din
care 20 de milioane de euro au
venit din partea statului român,
sub formă de subvenție.
Impresionanta construcție
dispune în acest moment de două
hale de producție și 115 angajați,
iar până la finalul anului viitor
numărul angajaților va crește
până la 250. Managerul de
resurse umane din cadrul Alu
Menziken, Adriana Cânpean, a
anunțat că se vor adăuga 2 hale
noi la cele existente, iar în
următorii 3 ani numărul
angajaților va ajunge la 600. În
ceea ce privește salarizarea,
directorul spune că aceasta va fi
motivantă. “Salariile în România
trebuie să evolueze în așa fel încât
să facem un mediu în care
românii să trăiască din munca lor
și să nu se mai gândească la
emigrare”, a mai spus Didier
Senn. 

Florin Dura

13 sancțiuni într-o 
zi de marți 13!

Ieri, 13 noiembrie a.c.,
polițiștii din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare au acționat
pe raza județului în vederea menținerii
unui climat de ordine și siguranță
publică și de combatere și prevenire a
accidentelor rutiere. Ocazie cu care au
fost aplicate 13 sancțiuni
contravenționale, pentru încălcarea
unor norme de convieţuire socială, a
ordinii şi liniştii publice, în valoare de
5 700 de lei. Iar polițiștii rutieri din
cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au acționat pe
arterele rutiere din județ cu scopul de
a preveni și combate accidentele
rutiere, aplicând peste 70 de sancțiuni
contravenționale în valoare de
aproximativ 15 800 de lei. De
asemenea, în cazul a 3 conducători
auto, s-a dispus măsura
complementară de suspendare a
dreptului de a conduce.

Conducere cu
permisul suspendat

Un sătmărean de 25 de ani
a fost surprins în trafic, în 12 noiembrie
a.c., de către polițiștii rutieri având
dreptul de a conduce suspendat.
Polițiștii Biroului Rutier Satu Mare au
depistat la data de 12 noiembrie a.c., pe
raza municipiului Satu Mare, la
volanul unui autoturism  un tânăr de
25 de ani din aceeași localitate  care nu
avea dreptul de a conduce auto pe
drumurile publice. Astfel, în urma
verificărilor efectuate polițiștii au
stabilit că persoana mai sus menționată
avea dreptul de a conduce suspendat
din luna septembrie a acestui an.

În cauză cercetările
continuă în dosarul penal întocmit
sub aspectul comiterii infracțiunii de
conducerea pe drumurile publice a
unui autovehicul de către o persoană
având dreptul de a conduce suspendat.

Furtul cardului - reguli
de aur pentru a te
proteja de hoţi 

Odată ce ai învăţat să
foloseşti cardul bancar, orice plată
devine o rutină. Singura grijă rămâne
cardul şi utilizarea lui în siguranţă. Fă
tot ce poţi pentru ca banii tăi să îţi
aparţină, respectând câteva reguli
simple.
Reguli de aur în protecţia cardului
bancar: 
1. Nu ţine codul PIN pe o hârtie
alături de card. Este o greşeală frecvent
întâlnită care, însă, te poate costa foarte
mult. Nici păstrarea codul PIN în
telefonul mobil nu este o idee bună, un
,,număr” de telefon din patru cifre
atrage imediat atenţia în cazul furtului
sau pierderii telefonului mobil.
2. Ţine cardurile la loc sigur. În
permanenţă să ştii unde se află acestea,
pentru că orice pierdere trebuie
anunţată în cel mai scurt timp.
3. Nu divulga niciodată codul PIN.
Acesta trebuie memorat şi păstrat doar
pentru tine.
4. La plata unor cumpărături, fii atent
în permanenţă la ce face personalul de
vânzări cu cardul tău. Verifică la casă
dacă suma pe care o plăteşti este
identică cu cea de pe bonul fiscal.
5. Dacă eşti victima unui furt,
sună imediat banca şi solicită blocarea
cardului. Nu aştepta până ajungi acasă!
Hoţii vor folosi cardurile cât mai
repede posibil pentru a-ţi fura banii!

INVESTIȚIE. Fabrica Alu Menziken de la Medieșu Aurit a fost inaugurată

După ce în cursul
săptămânii trecute a fost semnat con-
tractul de proiectare și execuție pentru
proiectul de infrastructură privind
modernizarea drumului județean
Beltiug – Beltiug Băi – Corund -
Hodod – limită cu județul Sălaj, în
cursul zilei de ieri a fost predat am-

plasamentul pe care urmează să se re-
alizeze lucrarea liderului asocierii de
firme care va proiecta și executa
investiția. 

La întâlnirea cu
reprezentanții Consiliului Județean au
participat și o parte dintre operatorii
de utilități amplasate în zona drumu-

lui județean – Electrica, Telekom și
Apele Române.  Conducerea Consil-
iului Județean, președintele Pataki
Csaba și vicepreședintele Ioan Rus, au
solicitat o colaborare eficientă între
proiectantul de drumuri și deținătorii
de rețele de utilități publice, astfel încât
să nu existe sincope în derularea

execuției lucrărilor.
Prin acest proiect se are în

vedere modernizarea unui tronson de
drum județean în lungime de 38 de
kilometri. Contractul are o durată de
prestare și execuție de 26 de luni, din-
tre care 4 luni sunt aferente proiectării
tehnice.

Încep lucrările la drumul Beltiug – Beltiug Băi – Corund - Hodod 

Personalități marcante la festivitate Tehnologie de ultima oră
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Proiectul Erasmus+ la Liceul Teologic
Ortodox “Nicolae Steinhardt”
8Elevi și profesori din Turcia, Spania şi Bulgaria se află la Satu Mare în această perioadă

Liceul Teologic Ortodox
“Nicolae Steinhardt”
derulează, în calitate de

lider, un proiect Erasmus în care
sunt implicaţi profesori şi elevi
din Turcia, Spania şi Bulgaria.
Astfel, începând de ieri, la
școala din Satu Mare se vor
desfășura o serie de manifestări. 

Al doilea proiect 
la Steinhardt

Liceul Teologic Ortodox
coordonează al doilea proiect care se
află la jumătatea perioadei de
desfășurare. 

“Este o onoare și o bucurie
pentru noi să ne primim oaspeții  din
Spania, Turcia și Bulgaria,  am
derulat cu dânșii mai multe activități
care au adus un plus de valoare școlii

noastre , copiilor și dascălilor noștri.
Tema acestei săptămâni este educația
-un drept sau o necesitate”, a spus
directorul  Liceului Teologic
Ortodox “Nicolae Steinhardt”,
Gabriel Groza.

Activități deosebite
Fiecare delegație este

prezentă cu câte cinci copii,
participând la diferite activități

deosebite. Copiii vor dezbate
diferite teme  exact ca și în
parlament, au fost și la Strasbourg
și au văzut cum se desfășoară totul
acolo.

“Încercăm prin acest
proiect să-i învățăm pe copii să
dezbată teme, să-și caute drepturile,
să și le apere și să-și dezvolte toate
aceste abilități. Socotim că este un
proiect benefic și, cu ajutorul lui

Dumnezeu , cei 600 de copii vor fi
beneficiarii acestui proiect
european. Mai avem în lucru două
proiecte pe care vrem să le depunem
în primăvara anului viitor ”,  a mai
adăugat părintele Groza. La
eveniment a fost prezentă și
viceprimarul municipiului Satu
Mare, Doina Feher. Aceasta i-a
primit pe oaspeții care vor desfășura
activități până la finalul săptămânii!

În data de 12.11.2018, la
Complexul de educaţie ecologică
“Casa verde” s-a desfăşurat instru-
irea unui grup de 12 voluntari
ecologi, membri ai Asociaţiei
Caiac SMile Satu Mare, pasionaţi
de natură şi plimbări cu caiacul pe
râul Someş. 

Tema instruirii a fost fa-
miliarizarea cu speciile observate
pe râul Someș și cu cele pentru
care a fost desemnat situl
Natura2000 ROSCI0436
Someșul Inferior. 

Formatorii din partea
APM Satu Mare au fost Adriana
Culda - consilier relaţii publice
care a prezentat proiectul “Cori-
dor verde fără frontiere”, precum
şi stadiul de implementare al aces-
tuia şi Cristina Lincar - consilier
biodiversitate care a prezentat
Situl Natura2000-ROSCI0436
Someșul Inferior – sit de interes
comunitar, concentrând
prezentarea pe biodiversitatea
acestui areal.

Ca şi coordonator al
Asociaţiei CaiacSMile, Ionuţ
Stancovici a mulţumit formato-
rilor pentru această acțiune de in-
struire ţinând cont că o parte
dintre păsările prezentate le-au
observat în traseele făcute pe râul
Someş şi nu cunoșteau speciile.

Acțiunea a fost una
activă, cu discuții interactive în
urma cărora s-au conturat idei și
s-au propus acțiuni comune pen-

tru viitor, pentru a atrage atenția
asupra necesității păstrării unui
râu curat având în vedere că râul
Someș este ,,șira spinării” a uneia
dintre cele mai importante zone
umede din județul Satu Mare. 

Membrii Asociației
Caiac SMile au propus organi-
zarea unor ieșiri periodice (lunar
sau săptămânal) în care tinerii să
observe păsările, să învețe să le
identifice și să înțeleagă
importanța acestora în ecosistem.
Astfel, asociația își dorește ca prin
ieșirile cu caiacul pe râul Someș,
participanții să aibă parte nu doar
de aventură, ci și de descoperiri in-
teresante în ceea ce privește
natura și să devină un organism
formator de tineri responsabili
făță de un mediu curat și sănătos
în beneficiul tuturor. 

De asemenea s-a mai
propus o nouă întâlnire în cadrul
căreia participanții la plimbările
cu caiacele pe Someș, care au
colectat informații și au surprins
în fotografii speciile întâlnite, să
schimbe idei și date în vederea
perfecționării cunoștințelor de-
spre situl Natura 2000
ROSCI0436 Someșul Inferior.    

La finalul instruirii,
fiecare voluntar a primit un flyer
cu principalele specii de animale
observate pe cursul râului Someş,
ca să le poată identifica uşor în
plimbările lor viitoare cu caiacele
pe Someş. 

De curând a ieşit de sub
tipar nr. 3(36) al revistei EROII
NEAMULUI, sub semnul Cen-
tenarului Marii Uniri de la 1 De-
cembrie 1918. EROII
NEAMULUI este o revistă de
cultură şi educaţie patriotică,
apolitică şi neguvernamentală,
editată trimestrial de Asociaţia
Civică „Tempora” Satu Mare şi
Asociaţia Naţională Cultul
Eroilor „Regina Maria” – filiala
Satu Mare , în colaborare cu
Muzeul Judeţean.

În paginile revistei au
fost inserate materiale istorice,
care scot în evidenţă acţiunile
ample dedicate Centenarului
Marii Uniri, rememorări,
comemorări şi argumente is-
torice nepieritoare. Printre alte
eseuri istorice de mare profunz-
ime, am remarcat şi pe acela scris
de ing. Angela Faina, intitulat:
„Cum e posibil aşa ceva în
România! Limba română trebuie
cunoscută de toţi cetăţenii care
trăiesc în România”. Aceeaşi au-
toare mai semnează un material
intitulat: „ Aici, la noi, pământul
este viu...”. Din acesta am selectat
un fragment emoţionant: ” Aici,
clipele trăite au fost de extaz şi
exaltare, strălucire şi grandoare!
Aici s-a săvârşit minunea, în
clipa astrală a românilor :
deplina libertate, în unitate cu
toţi fraţii de sânge de pe
pământurile vii ale neamului.
Apoteoza Unirii! Dar minunea

nu s-a produs fără dureri,
fără lacrimi şi vărsare de
sânge, fără plângere şi dis-
perare. Am plătit-o
scump, dar a meritat  din
plin!”.  Un alt material,
profund patriotic şi bine
ancorat în realităţile
Marii Uniri a românilor,
este acela scris de
Preasfinţitul Părinte Ti-
motei Sătmăreanul,
arhiereu vicar al Epis-
copiei Maramureşului şi
Sătmarului, intitulat:
” Biserica Mărturisitoare
şi Unirea. Mici adnotări
pe marginea unei mari
teme”, din care am selectat
înţelepciunea cuprinsă
într-un fragment: ” În-
trucât darul libertăţii şi al
unităţii naţionale, simbol
al demnităţii poporului român,
au fost obţinute cu multe jertfe
de vieţi omeneşti şi multe efor-
turi spirituale şi materiale, Biser-
ica Ortodoxă Română
pomeneşte la fiecare Sfântă
Liturghie „...pe toţi eroii, ostaşii
şi luptătorii români, din toate
timpurile şi din toate locurile,
care s-au jertfit pe câmpurile de
luptă, în lagăre şi în închisori,
pentru apărarea patriei şi a
credinţei ortodoxe strămoşeşti,
pentru libertatea şi demnitatea
poporului român”.

În acest număr al revis-
tei EROII NEAMULUI veţi

putea citi şi alte eseuri istorice de
referinţă, profund patriotice,
scrise de: Col.(r) Voicu Şichet,
Preot Dr. Cristian Boloş, Pro-
topop Dumitru Roman, Av. Dan
Mihai Şuta, Dr. Daniela Bălu,
Dr. Viorel Câmpean, Dr. Viorel
Ciubotă, Prof. Carol C. Koka,
Bianca Bogdana Iuga,  Prof.
Nicolae Pop, Prof. dr. Ovidiu T.
Pop, Ing. Ec. Cristian Mareş,
Drd. Marta Cordea, Ing. Daniela
Ciută, Dr. ing. Luminiţa Cor-
nelia Zugravu, Ing. Mircea Pîr-
lea, Pr. prof. Gheorghe-Radu
Sălăgian, Prof. Ioan Corneanu şi
Marius Ioan Chiorean. 

RALUcA jOfI

Pasionaţi de natură şi plimbări
cu caiacul pe râul Someş

EROII NEAMULUI românesc nu vor pieri
niciodată!

PROIECT. Profesori și elevi patru țări, la Liceul Ortodox în cadrul unui program Erasmus +
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Preşedintele PSD Liviu
Dragnea a declarat
marţi, la Parlament,

înainte de publicarea rapor-
tului MCV şi a adoptării
rezoluţiei PE privind statul
de drept din România, că
„temele mari” din România
sunt altele.

„eu, ca un român sim-
plu, dar nu umil, consider că
pentru românia temele mari
sunt altele. Temele mari ale
acestei ţări sunt, au fost şi vor
rămâne dincolo de orice
rapoarte şi MCv-uri. vorbim
de sănătate, educaţie,
infrastructură, agricultură, dez-
voltare economică, venituri
mai mari pentru români, re-
forma marilor sisteme, astea
sunt temele, de care noi ne-am
ocupat şi am făcut şi personal şi
instituţional apeluri perma-
nente către dl Preşedinte de a

lucra împreună, numai că le-am
făcut degeaba”, a declarat marţi,
liderul PSD Liviu Dragnea, în-
trebat la Parlament cum va fi
relaţia româniei cu ue după
raportul MCv şi rezoluţia Par-
lamentului european.

Comisia europeană va
prezenta  raportul MCv despre
modificarea legislaţiei în dome-
niul justiţiei, document care va
ţine cont şi de cele două avize
la Comisiei de la veneţia.

Parlamentul european
a adoptat, marţi, proiectul de
rezoluţie prin care exprimă pre-
ocupare privind modificarea
legislaţiei penale şi judiciare în
românia. 

Tudorel Toader a de-
clarat, marţi, că nu îşi poate ex-
prima un punct de vedere cu
privire la rezoluţia rezoluţia
critică la adresa româniei
adoptată de Parlamentul euro-
pean, pentru că nu a citit-o şi

nu vrea să vorbească pe
„dinafară” aşa cum, spune el,
fac unele persoane din spaţiul
public.

„După ce citesc
rezoluţia îmi exprim un punct
de vedere. nu îmi cereţi să îmi
dau cu părerea fără să citesc,
pentru că în românia sunt
foarte mulţi care cred că le ştiu
pe toate. nu îmi dau cu părerea
fără a o citi. Ministrul Justiţiei
nu vorbeşte pe din afară, nu
face precum nu ştiu cine să îşi
dea cu părerea şi să spună că
citeşte după aia”, a declarat
ministrul Justiţiei, la sediul
CSM.

raportul despre
situaţia din românia, elaborat
de Comisia Pe pentru
Libertăţi Civile, Justiţie şi
Afaceri Interne (LIBe), a fost
adoptat cu 489 de voturi pen-
tru, 112 împotrivă şi 73 de
abţineri.

reACţII DuPă reZOLuţIA Pe PrIvInD STATuL
De DrePT 

Dragnea: Temele mari pentru
România sunt altele 

eSrOM PrIM:
- livreaza betoane proaspete pompabile sau nepom-
pabile cu aditivi MAPeI, produse cu statia de be-
toane  TeKA TDZ 1500 de fabricatie germana,
complet automatizata cu comanda prin software
original Bikotronic cu Licenta europeana pentru
Betoane proaspete;

- efectueaza analize pentru betoane si armaturi in
cadrul laboratorului propriu autorizat de grad II.

- produce prefabricate din beton ( dale, tuburi,
cuve, stalpi, ziduri de sprijin, rigole etc. )

- inchiriaza hale de productie si platforme betonate

Guvernul va prezenta
forma finală a programului
referitor la Preşedinţia
româniei la Consiliul ue în
cursul acestei luni, a anunţat,
marţi, premierul viorica
Dăncilă, adăugând că în baza
temelor propuse şi asumate în
acest program va fi judecată ţara
noastră la finalul celor şase luni
de mandat.

“venim cu forma finală
a acestui program în cursul lunii
noiembrie. Acela este progra-
mul pe care noi trebuie să-l
ducem la bun sfârşit. Al doilea
lucru pe care îl avem - se încheie
Agenda strategică 2014-2019,
sunt peste 200 de dosare legisla-
tive şi non-legislative, din care
trebuie să închidem cât mai
multe. Avem de răspuns la o
serie de provocări: Brexitul, vi-
itorul uniunii europene post-
Brexit, avem de răspuns la un

acord pe cadru financiar multi-
anual, de un răspuns pe care-l
dăm politicilor tradiţionale - şi
mă refer la politica de coeziune
şi politica agricolă comună -, cât
şi altor provocări. După aceste
lucruri va fi judecată românia
la final”, a declarat viorica
Dăncilă la finalul BPn al PSD,
întrebată cum crede că va fi
relaţia cu ue în cele şase luni de
Preşedinţie a Consiliului în
condiţiile în care la nivel euro-
pean există critici la adresa ţării
noastre.

ea a arătat că o
Preşedinţie la Consiliul ue de
succes înseamnă închiderea cât
mai multor dosare.

“Îţi duci la bun sfârşit
programul cu care ai venit în
faţa românilor în primul rând şi
pe urmă în faţa ue şi modul în
care gestionezi aceste dosare
atât de importante pentru vi-

itoarea perioadă. Deci aş vrea să
nu judecăm românia acum
după anumite critici, după anu-
mite rezoluţii mai mult sau mai
puţin reale, pliate pe realitate,
după anumite lucruri pe care le
spun unii şi alţii. O să
răspundem la aceste lucruri, dar
nu aş vrea să legăm acest lucru
de Preşedinţie”, a spus Dăncilă.

Premierul a punctat că
acest mandat va trebui să im-
plice “fiecare român”.

“Fiecare român să
simtă că deţinem această
Preşedinţie şi pentru acest lucru
trebuie să aibă încredere în Gu-
vernul lor, pentru că acest Gu-
vern, că ne place, că nu ne place,
va reprezenta românia. Şi dacă
noi, de fiecare dată, îl punem la
punct sau încercăm să-i găsim
critici, cred că acest lucru nu
este bun pentru niciun român”,
a completat Dăncilă.

Guvern
Dăncilă: Vom prezenta programul privind
Preşedinţia României la Consiliul UE în
cursul acestei luni
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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!

Căutaţi ceva bio?!
Veniţi la magazinele de carne proaspătă, direct de la ferma 

proprie din Seini.

orar magazine:
luni - sâmbătă: 

9-17
duminică: închis

a Comercializăm carne proaspătă din porci românești 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 și la domiciliu 

DANAMARI
livrează la domiciliul

Clientului.
Comanzi azi 

și primești mâine.
Carcasă porc

Produse crud uscate
Coapte la foc de lemnSa 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 
Facebook: Danamari Ferma de

porci de la Seini

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

toate sorturile, căi ferate și construcții.

Pentru piatră 
de calitate, 

alege-ne pe noi!

Tel: 0757 023711. 

Email:
popdaniel71@yahoo.com.

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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Jucătoarea de tenis, sat-
mareanca, Baranyai Dóra a
obținut o performanță

importantă  la un turneu euro-
pean puternic în Haifa, Israel.

În proba de dublu la U
16,  Baranyai Dora, alături de
rusoaica anastasia ivanova, a
reușit să cucerească trofeul pus în
joc. Competiția s-a jucat în
memoria lui adam Bergman.

perechea Baranyai-

ivanova  a castigat in primul
meci cu perechea israeliana May
Baranes-stefani sandoiu shtein
cu scorul de 2:6, 4:4, 10:5. in
turul urmator au dispus de fa-
vorita numărul 1, perechea  ines
Faltiner (austria) - anna sedy-
sheva (rusia) cu scorul de 6:4,
6:3. a urmat meciul contra ru-
soaicelor Kristina Kuksina si
Ksenia Minaeva, castigat cu 4:6,
7:5, 10:6, iar in marea finală   au
castigat contra perechii israeliene
tali Malykhin- Diana smelan-
szky cu scorul de 6:4, 4:6, 10:7. 

Este primul succes la un
turneu de o asemenea anvergura

pentru satmareanca, însă din
pacate la simplu nu a avut noroc:
a jucat in primul tur cu princi-
pala favorita, Mika Dagan
Fruchtmantól  din israel, în fața
căreia a cedat cu 6:1, 4:6, 6:3. 

De remarcat că
sătmăreanca a fost singura
jucătoare care a câștigat un set în
fața sportivei din israel, cea care
avea să câștige la pas trofeul. Fa-
milia aduce mulțumiri
antrenorului sătmărean Kozan
attila și  celor care au  ajutat-o pe
tânăra sportivă în pregătire: Csa-
holczi arnold, szereday Judit,
sófalvi Erzsébet.

La sfârșitul săptămânii
trecute a fost inaugurat în in-
cinta Școlii Gimnaziale nr. 10
din satu Mare un teren
multifuncțional de sport.

o investiție pornită de
asociația de părinți a școlii și
care a făcut parte dintr-un pro-
gram transfrontalier susținut și
finanțat de Federația de Fotbal
din Ungaria și de Guvernul din
țara vecină.

”terenul e folosit de elevii
școlii de dimineață și până la ora
16 iar apoi prin intermediul
asociației de părinți poate fi în-
chiriat după amiaza. E foarte util
pentru noi, dascălii de sport,
sunt condiții deosebite de a

atrage și mai mult copiii către
mișcare”, ne-a spus prof. pataki
Zoltan în cadrul emisiunii săp-
tămâna sportivă de la nord vest
tv.

interesant e că Școala
Gimnazială nr. 10 se poate lăuda și
cu performanțele majoretelor pre-
gătite de profesoara de educație fi-
zică și sport Elvira Csik. ” am fost
cu echipa de majorete la Cam-
pionatele Europene din Croația.
am avut o clasare onorabilă dacă
ținem cont că a fost prima
competiție de asemenea
importanță pentru noi. Le felicit
pe fete și le mulțumim părinților
pentru implicare!” a spus prof.
Elvira Csik la săptămâna spor-

tivă. altfel , investițiile în tere-
nuri de sport , la satu Mare, nu
se opresc aici... După Școala
Gimnazială 10 se pare că și sta-
dionul olimpia va avea parte

de un sintetic ce va fi instalat
în fața tabelei de marcaj. iar un
altul urmează să fie amenajat
în zona de agrement de la no-
roieni.

florIn MurEşAn

SPORT AZI LA TV
16:00 tEnis, atp • DiGi
2
turneul Campionilor
19:00 BasCHEt M •
DiGi 3
CsM CsU oradea - ZZ Lei-
den
19:45 HanDBaL M •
DiGi 4
Flensburg – psG

Tade a semnat 
cu Dinamo
atacantul francez Gregory
tade revine in fotbalul ro-
manesc si va imbraca tricoul
celor de la Dinamo. Fost la CFr
Cluj si FCsB, tade a fost con-
vins de Mircea rednic sa sem-
neze cu Dinamo, echipa aflata
intr-o criza accentuata mai ales
in compartimentul ofensiv.
tade a obtinut titlul de golgeter
cu CFr Cluj, dupa care a trecut
la FCsB, unde insa a trait un
adevarat cosmar nereusind
niciun moment sa se impuna.
Ultima oara in israel la Maccabi
petah tikva, atacantul in varsta
de 32 ani a semnat pe un an si
jumatate cu Dinamo, anunta
Fanatik. La Dinamo ar urma sa
mai ajunga si atacantul italian
Mattia Montini, un jucator de
26 ani care a mai evoluat pana
acum in tara natala la Ben-
evento, Feralpisalo, Cittadella,
Juve stabia, arezzo, pro patria,
Monopoli si Bari.

Alexa rămâne la
Dunărea Călăraşi
tehnicianul Dan alexa a de-
clarat, marti, intr-o conferinta
de presa, ca nu va pleca de la
Dunarea Calarasi in pofida unei
oferte de la astra.  “am avut o
oferta clara de la astra, dar am
primit asigurari ca vom creste
nivelul aici la Calarasi. sa facem
o echipa care la anul sa se bata la
playoff ”, a spus alexa. “a contat
si factorul sentimental. a fost o
surpriza sa vad cat sunt de apre-
ciat la Calarasi”, a mai spus
tehnicianul Dunarii, echipa
nou-promovata in Liga 1 Be-
tano pentru prima data in isto-
ria clubului. Dunarea Calarasi
ocupa locul 8 in clasament dupa
15 etape, la trei puncte de play-
off.

MegaNet &MegaNet &
Terasa MegaTerasa Mega

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

0741.775.253

Distracţie!
Bună dispoziţie!

Vă aşteptăm la
MEGAfotbal!

Seri de neuitat!

tEnis DE CâMp

Victorie la dublu în Israel 
pentru Dora Baranyai
8 sătmăreanca a câștigat turneul U16 de la Haifa, alături 
de rusoaica anastasia ivanova

pErForManță

Majoretele de la Școala Gimnazială 10 au reprezentat 
România la Europenele din Croația

royal Dance Club satu
Mare a participat sâmbătă,  11
noiembrie, la Șomcuta  Mare la
concursul zonal de dans sportiv
Cupa sHaLL WE DanCE 

a fost prima ediție, una
reușită pentru competiția de la

Șomcuta Mare, iar dansatorii de
la royal Dance au obtinut o
medalie de argint si una de
bronz si în plus patru  perechi s-
au calificat  in finalele concursu-
lui.

La concursul zonal de
dans sportiv au participat peste
150 de perechi din tara, iar
ignat ovidiu a fost invitat ca ar-
bitru la aceasta competitie.

perechile de la royal
Dance Club au avut o evolutie
foarte buna la aceasta competitie
sportiva, obtinand  urmatoarele
rezultate la diferite categorii de
varsta si clasa:

Kuki roland - Kuki vivien
locul 3 Clasa E 10-11 ani

Mureșan Mario - Borhidan
alesia locul 2 precompetitional
2 dansuri si locul 4 la precompe-
titional 3 dansuri 10-11  ani

Urda andrei - torok sara
locul 4 Debutanti Cha Cha si
locul 5 Debutanti vals Lent  4-7
ani

Bodnar aron - Bodnar sabina
locul 5 precompetitional 3
dansuri 8-9 ani 

pallai Jozsef - Ghiran ariana

locul 7 Debutanti Cha Cha 10-
11 ani

Ciobanu ana - locul 5 Fete
solo Debutante 8-9 ani 

Meritul aparține atât
sportivilor, cât și antrenorilor
ovidiu ignat, varga otto și Ma-
rius iepure.

Dans sportiv

Royal Dance Club, pe podium la Șomcuta Mare
8 a fost prima ediție a concursului sHaLL WE DanCE
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Vineri, 9 noiembrie
2018, a avut loc Gala
Loga Dance School .

Școala de dans a aniversat 11
ani de la înființare printr-un
nou spectacol deosebit.

spectacolul s-a tinut la
Casa de Cultura a sindicatelor,
iar toate biletele cu locuri s-au
vandut in urma cu trei sapta-
mani intr-un timp record de o

saptamana.
aproximativ 100 de

sportivi au urcat pe scena de la
grupele de copii, juniori si adulti
care danseaza la nivel de inter-
mediari, performanta si concurs,
pe langa dansurile standard si
latino au prezentat mai multe
dansuri de formatie.

antrenorii Vekony Vik-
tor & loga Hajnalka si Fratii
Vonhaz erik & ingrid  au
prezentat showuri de dansuri
latino si standard.

o grupa de 14 copii de

la grupa din tasnad a prezentat
un dans de formatie.

de remarcat că în cei 11
ani de la înființare , peste 4.500
de satmareni au trecut pragul
scolii de dans.

in acest an scoala de
dans a atins un nou record. e
vorba de cele  peste 150 de
medalii obtinute la concursurile
nationale in 2018.

in acest an la campi-
onatul national de clase, 3 locuri
de finala au obtinut sportivii sat-
mareni, cele mai bune locuri au

fost obinute de:
loga lorant & szekely andreea
- locul 3 in clasa C 19-35 ani
(pereche mixta loga dance
school & latino angels din
dej)
Hornyak daniel & nagy Julia -
locul 4 in clasa d 12-13 ani
diousi rafael & tala alexia -
locul 5 in clasa C 16-18 ani

pentru anul 2019,
scoala de dans si-a stabilit ca
obiectiv calificarea cu cinci
perechi în finalele Campionatu-
lui   national de Clase.

fLorin Mureşan

aniVersare

11 ani de Loga Dance School 
la Satu Mare
8 Gala aniversară a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la Casa de Cultură a sindicatelor

nicolae dica s-a aratat
dezamagit ca doar un singur ju-
cator de la FCsB a fost convocat
la echipa nationala pentru ul-
timele doua meciuri din liga
natiunilor.

“normal ca mi-as fi
dorit sa avem mai multi jucatori

convocati. Bine, avem la echipa
de tineret mai multi, dar pana la
urma antrenorul echipei na-
tionale este raspunzator de selec-
tie si de rezultate”, a spus dica
dupa meciul cu dinamo (1-1).

Contra i-a raspuns lui
dica la telekom sport: “Balasa

si pintilii sunt accidentati.
tanase a fost actiunea trecuta,
dar acum am hotarat ca am
nevoie de alti jucatori sau alt tip
de jucator pe acele pozitii”.

singurul fotbalist de la
FCsB convocat pentru meci-
urile cu lituania si Muntenegru

este romario Benzar.
aceasta dupa ce in tre-

cutul nu foarte indepartat, in
mandatul lui laurentiu reghe-
campf, steaua cum se numea pe
atunci ajunsese sa dea aproape
jumatate din lotul primei
reprezentative.

Dumitru Dragomir
a fost ACHITAT
de Curtea de Apel

dumitru dragomir a fost achi-
tat de Curtea de apel București
în dosarul drepturilor tV
2011-2014, în care e acuzat de
spălare de bani și evaziune
fiscală, cu prejudicierea patri-
moniului lpF. el primise 7 ani
cu executare în primă instanță,
la tribunal.

LPF, atac la televi-
ziunile ce transmit
Liga 1

secretarul general al ligii profe-
sioniste de Fotbal, Justin Ștefan,
e nemulțumit de orele la care
sunt programate meciurile din
liga 1.  reacția oficialului lpF
vine după ce suporterii echipelor
din prima ligă s-au plâns de
programările făcute de televiz-
iuni. “stabilirea programului
meciurilor din liga 1 trebuie să
se facă ținând cont, în primul
rând, de suporterii care înfruntă
vremea rea și vin la stadion. nu
este normal să se dispute lunea
meciuri din liga 1. de asemenea,
nu este normal ca meciurile pro-
gramate în acest anotimp în zilele
de vineri, sâmbătă și duminică să
înceapă atât de târziu, adică la ora
21:00 sau la 20:30. înainte de a fi
un produs comercial și de televiz-
iune, fotbalul trebuie să rămână
al suporterilor care își susțin
echipa favorită din tribunele sta-
dioanelor. Fac un apel public față
de televiziunile deținătoare de
drepturi să țină cont și de dorința
cluburilor și a suporterilor fot-
balului românesc atunci când
propun programul etapelor din
liga 1”, a scris Justin Ștefan pe
contul de Facebook. “până acum
am răspuns doleanțelor televiziu-
nilor, dar trebuie să încercam să-
i protejăm pe jucători și pe
spectatori. Vom avea curând și
poziția cluburilor. televiziunile
au un rol important în stabilirea
programului unei etape, dar ar
trebui să țină cont și de cei care
merg pe stadion, fie că sunt zece,
o mie sau zece mii, precum și de
bieții jucători. este anormal ca ei
să joace la 20:30 sau 21:00. liga
susține de ceva vreme coborârea
orei de disputare, măcar la
19:00”-Justin Ștefan, secretar
general lpF.  Meciurile din liga
1 sunt transmise în acest moment
de trei posturi tV: digi,
telekom și look.

Contra îi răspunde lui diCă

De ce a convocat un singur stelist la Naţională
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OFERTE DE SERVICIU 

l Fusle Security angajeaza
agenti de securitate si dispeceri
calificati pentru obiectivul Mall
Satu Mare. Telefon
0758.093.282
l Firma Germana angajeaza
zugrav, montator gipscarton si
gresie in Germania. 0721695209,
00491607836429
l Angajez excavatorist cu ex-
perienta. salariu motivant. Tel
0740899509
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant.
Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, ma-
teriale constructii, etc. 0747 206
222
l Transport ieftin nisip, balas-
tru, diverse, cu auto 3.5 tone.
Telefon 0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta
Romania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări
ieftin. Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, di-
verse, 3,5 tone. Telefon 0753-
660219, 0763-758923.

l Transport marfă 3 mc,
următoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientu-
lui. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-
625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Transport balast, nisip, pa-
mant, moloz, etc. ieftin.
Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti,
fier forjat, diverse lucrari in
metal, dulgherie lemn, tel.
0723.68.25.10
l Transport persoane/colete
Austria, Germania, Belgia,
Olanda. Telefon 0755.202.118
l Lansari profesionale porum-
bei albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.

TERENURI

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

VÂNZĂRI APARTAMENTE
l Apartament 3 camere deco-
mandate Carpati 2. 0770889284
l Vand apartament 3 camere,
zona centrala in satu Mare, 86 mp,
etaj 4, caramida, geamuri ter-
mopan, microcentrala, balcon si
curte, pret 46.000 euro.
Tel.0723.262.160 si 0770.260.819

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

VÂNZĂRI CASE

l Vand casa in Micula Noua cu
30 de ari de teren, pret 13.500
euro. detalii la numarul de teltefon
0361.404.123 sau 0741.135.807

VÂNZĂRI DIVERSE

l Vand mobilier magazin pret
2600 lei, putin negociabil, rafturi
2100/970 = 7 bucati, vitrina
2006/510 = 1 buc, culoare rosie.
0740578157
l Vand mobila dormitor cu bib-
lioteca compusa din 11 corpuri din
pal melaminat gri si coltar mare de
camera. Tel.0762601487,
0762401486
lVand/inchiriez hala productie/de-
pozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE
l Vand purcei in Carei. Telefon:
0748220373, dupa orele 17. 
lVand sfecla furajera, Camin,
0749019110.
l Vand  cos metalic pentru depoz-
itat malai, Lungime 3m, Latime 1m,
Inaltime 2m. Pret estimativ 890
lei.Tel.0744755791

VANZARI AUTO

l Vand Skoda Felicia, an 1996,
88.000 km, 2500 ron, negociabil.
Telefon 0744269119
l Vand Daewoo Matiz an 2004,
100.000 km, 2500 ron negociabil.
Telefon 0744.269.119
l Vand Opel Astra H, 2006, 101
cmc, 2400 Euro, Foieni.
0740935093

IMOBILIARE CAREI
l Vand apartament 3 camere, et.
III, Carei MV I. 0743341814,
0740245413
l Vand apartament mobilat, 2
camere, etaj IV la Carei. Tel:
0771041564

SOCIETATE DE PAZA
ANGAJEAZĂ AGENTI DE
SECURITATE, AGENTI DE
INTERVENTIE SI DISPE-
CERI. TEL 0261 726 040 ;
0749194107 

SC Toms constructor SRL
angajeaza manipulant marfa,
telefon 0741.499.762

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. 

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 persoane intr-un loc
vizibil sau cu vad comer-
cial bun. 
Rog seriozitate.
0749679277, 0748966235

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

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

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

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

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

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

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.

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.

Vand aspirator Stihl profesionist,
NOU. 700 lei, negociabil. 0727
891 966.

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

Inchiriez
birou in zona
ultracentrala.

Telefon
0743.487.204

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

licitaţie publică următoarele bunuri:
Islanda Dedalus SRL – Casa S+P+E (368,7 mp Scd si 246,14 mp Su) si teren aferent (726 mp)
situate in Satu Mare, str. 9 Mai 1877, nr. 12A, jud. Satu Mare la pretul de 384.419 lei (nu se achita
TVA). Casa este structurata astfel: subsol: magazii - depozit, wc; parter: living, bucatarie, camara,
baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida iar incalzirea se realizeaza
cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului
judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de
09.11.2018, ora 10:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 09.11.2018,
urmatoarea licitatie avand ca pret de pornire suma de mai sus, va avea loc in ziua de 23.11.2018, in
acelasi loc si la aceeasi ora.
Melania SRL – cladire administrativa de tip P+M (suprafata construita de 80 mp iar cea desfa-
surata de 160 mp, iar suprafata utila este de circa 138,70 mp), depozit de tip P (suprafata construita
egala cu cea desfasurata de 130 mp, iar suprafata utila de circa 110,50 mp), teren intravilan (1772
mp) situate in Viile Satu Mare, str. Principala, nr. 112, jud. Satu Mare la pretul de 153.644,80 lei
si stoc de marfa (materiale de constuctii si bunuri gospodaresti) la pretul de 3.188,97 lei. Licitatia
pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi
Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 09.11.2018, ora 11:00. In situatia in care
aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 09.11.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la
aceeasi ora in zilele de 16.11.2018, 23.11.2018 si 30.11.2018, la acelasi pret.
Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbracaminte la pretul de 3.031 lei. Li-
citatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare,
str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 09.11.2018, ora 12:00. In situatia
in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 09.11.2018, licitatia va continua in acelasi loc
si la aceeasi ora in ziua de 16.11.2018, la acelasi pret.
Potrivit Legilor insolventei, bunurile înstrăinate de către lichidator prin exerciţiul atribuţiilor sale
se dobândesc de cumpărător libere de orice sarcini, cumparatorul avand obligatia achitarii doar a
pretului de vanzare si a chetuielilor notariale ocazionate de aceasta vanzare.
Pentru participarea la licitaţie ofertanţii vor trimite lichidatorului oferte in scris, documentele ne-
cesare pentru participarea la licitatie si dovada achitarii garantiei de participare de 10% din pretul
de strigare la email: redresaresm@yahoo.com sau fax: 0361.428.128 cu cel putin 2 zile inainte de
data licitatiei. Informatii suplimentare: 0723.52.11.59 sau 0746.999.771.

ANUNTURI DE MEDIU
l Municipiul Satu Mare prin SC Apaserv Satu Mare SA anunţă publicul interesat asupra
depunerii solicitării de emitere a acordurilor  de mediu pentru proiectul. Reabilitare colector
canalizare și rețea de canalizare B-dul Octavian Goga, (între B-dul. Cloșca și strada
Dâmbovița) Municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare propus a fi amplasat în Satu Mare B-
dul Octavian Goga, (între B-dul. Cloșca și strada Dâmbovița).Informaţiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Satu Mare, str. Mircea
cel Batrân, nr.8/B şi la sediul SC Apaserv Satu Mare SA  str. Gara Ferăstrău în zilele de luni-
joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14.Observaţiile publicului se primesc zilnic la
sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare.
l Costea Petru, in calitate de titular al proiectului "Extindere conducta de distributie
apa potabila si bransament apa potabila, propus in comuna Paulesti, str.Bujorului, anunta
publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in
cadrul procedurii de evaluare a impactulu asupra mediului pentru proiectul mentionat.
Proiectul deciziei etapei de incadrare si motivele care le fundamenteaza pot fi conusltate la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, luni-
joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:
http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul
deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data prezentului anunt

CHIRII

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

0744.252.824

PIERDERI

l Pierdut Certificat Constata-
tor a firmei Reiz Agneta PFA. Se
declara nul.
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Bunurile imobile scoase la licitatie
de catre societatea noastra pot fi inchiriate pana
la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri san-
dwich, suprafata 395 mp. la pretul de 25.000
euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depo-
zite, 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
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în lo-
calitatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu
Mare 684.416 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip
clădiri de depozitare si producţie, cu terenul afe-
rent, situată în localitatea Moftinu Mic, strada
Principala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 170.488
lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.835.354 euro.
Proprietate imobiliară (SC Orientlux SRL) de
tip: clădiri, construcţii şi teren intravilan, situată
în localitatea Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 84,
judeţul Satu Mare, ce constă in construcții,
suprafata utila de 4.116 mp (clădirea pavilion ad-
ministrativ, clădirea anexă - sala cazanelor;  clădire
depozitare – prezentare; clădirea depozit; clădirea
depozit materiale; platformă dalată), teren intrav-
ilan 14.262 mp, la prețul de 7.092.643 ron. Lici-
tatiile se vor ține în fiecare zi de vineri la ora
09.00, în Satu Mare, str. Nicolae Balcescu, nr.10.
Prima licitaţie va avea loc la data de 23.11.2018
ora 09:00.
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. Aces-
tea se vand in bloc sau individual. Licitatia va avea
loc in fiecare zi de vineri, la sediul lichidatorului
din Satu Mare, str. N. Balcescu, nr.10, 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 demola-
bile – 3.400 mp la pretul de vanzare de 68.400
euro.
Garsoniera (C&V Loremar) situata in Satu
Mare , str.Ion Ghica, bl. 38/1 , ap.110 , jud.Satu
Mare la 3258 Lei.
BUNURILE IMOBILE ENUMERATE MAI
SUS POT FI INCHIRIATE!!!

Terenuri
Teren intravilan (Le Griff )  in localitatea Dece-
bal, str. Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu
Mare, 2300 mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blonda
f.n. nr. top. 120/1 la suma de 33.040 lei.
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
pretul de 42.520 lei.

SC ANDANDINO LAND SRL
Diverse bunuri mobile, mese, scaune, casa de mar-
cat, chiller, ventiloconvector, la 11.619 lei

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de trans-
port. 

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

SC DOMINIUM SRL
Diferite utilaje de constructii si mijloace de trans-
port

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

SC DOMUS IMPEX SRL
Diferite materiale de constructii la 210.647,74 lei
Dacia solenza 1.397 lei
Iveco eurocargo 16.293 lei. 

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

SC GEN PREST 2005 SRL
automat de curatenie Tennant T5 FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T5 FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T3 FaST- 5036 lei.

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

SC  Tehnicom SRL
Diferite echipamente, instalatii ,  utilaje  pentru
intretinerea si repararea aotovehiculelor,
birotica, autoturisme si autoutilitare, la cel mai
bun pret oferit.

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

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

SC TACOMARA SRL
notebook 100,00 lei;
baterie sanitara; 10,00 lei.

SC PRODIGAL CONSTRUCT SRL
Echipamente tehnologice, masini unelte pentru
turnat asfalt, 
mijloace de transport, mobilier, birotica.

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD  

SC SOTARA SRL
Costume, veste, sacouri, 930.96 lei.
Nasturi, stofa, captusala, 321.356 lei.                 

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 QUICK 24 MAIL ORDER SERVICES
SRL
Diverse bunuri mobile rafturi, centrale telefonice,
server, electrostivuitor.

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. N. Balcescu,
nr.10, Satu Mare, in fiecare vineri, SC WEST
CAR TRADE SRL ora 08:00, SC CAMYRAL
IMPEX SRL 08:30, SC ORIENTLUX SRL
09.00,  S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30,
SC NORD STERN BEVERAGE INDUS-
TRIES SRL ora 10:00, SC C&V LOREMAR
SRL 10:30, SC MANITA GUINEEA SRL
11:00, SC AG DUPLEX SRL 12:00, SC PANA-
TEK SRL ora 13:00, SC DOMINIUM SRL ora
13:30 , SC ELEGANCE COM SRL ora 14:00
pm, SC SIMACO VEST DISTRIBUTIE SRL
15:00. Depunerea documentelor necesare
participării la licitatie si dovada depunerii
cauțiunii, se va face cel târziu până în ziua di-
naintea licitatiei, ora 15:00.

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

Subscrisa EURO INSOLV SPRL
lichidator  judiciar a  debitoarei SC BIZMANN
SRL  numită prin sentinţa civilă nr. 648/F din
data de 01.10/2015, pronunţată de către Tri-
bunalul Satu Mare Secția a II – a Civilă, de Con-
tencios Administrativ și Fiscal, în dosarul
7965/83/2012, scoate la vanzare prin negociere
directa bunurile apatinand debitoarei ce consta in
autoutilitare, autocamion, stoc de marfa, mijloace
fixe si obiecte de inventar, (usi, mobilier, rafturi,
freze, stante) la cel mai mare pret oferit.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de
administrator judiciar, scoate la vanzare prin lic-
itatie bunurile SC CLARA PRODCOM SRL
ce consta in, fabrica de procesare mezeluri cu
utilajele aferente la suma de 1.397.949 lei, loc.
Carei, DN 19 – Ferma Ianculești, județul Satu
Mare. Licitatia va avea loc la sediul ales al admin-
istratorului judiciar, str. N. Balcescu, nr.10, 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 Tribuna-
lul Satu Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios
Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
3795/83/2013 scoate la vânzare prin licitație pu-
blică, Complex clădiri , amenajări și teren intrav-
ilan “ , 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 extravilan ara-
bil situat în livada cu suprafata de 11.900 mp,
avand cf Cf: 100432 Livada, top: 172/1 la pretul
de 19.335 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi
de vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. N. Bal-
cescu, nr.10. 

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. N. Balcescu, nr.10. Prima licitaţie va avea
loc la data de 10.08.2018 ora 08:00

Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la
sediul ales  al acestuia  din str. Nicolae Balcescu,
nr.10,  Satu Mare, sau la nr. de telefon
0749212108, 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. 

Vând MOBILĂ - STIL (neagră),  din lemn
masiv - în stare excelentă. Canapea, comodă, două
fotolii. Preţ convenabil. Tel. 0741.768.185

Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204
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Case:
oCasa 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
o Apartament, în suprafață construită de 88,26 mp, suprafață
utilă 65,05 mp, situate în loc. Satu Mare, str. Iuliu Maniu, nr.
41, ap.1, jud. Satu Mare – 50.000 euro

Terenuri:
o Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu Mare, str. Gh.
Barițiu, F.N., zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare, propri-
etatea 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, proprietatea SC
C&G Asset Arhitecture SR, cale de acces - 1.330,00 euro +
TVA
o Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna Poiana Lac-
ului, sat Samara, jud. Arges + Teren extravilan, 12.309 mp, sit-
uat in comuna Sapata, jud. Arges – 528 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”), situat în loc.
Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud. Harghita, având aria
construită de 1.209 mp și suprafața utilă totală de 4.132,99 mp
și depozit, având ac. 75 mp + teren intravilan format din două
parcele, având suprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000 euro
o Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de Mureș, comuna
Gornești, jud. Mureș, compusă din grajd cu padoc betonat,
silozuri, dezinfector, casă pompe și fose septice + teren format
din 3 parcele având suprafața totală de 29.200 mp, din care
14.200 teren intravilan și 15.000 teren extravilan – 126.800 euro
o Spațiu industrial și teren aferent în suprafață de 31.096 mp sit-
uate în loc. Satu Mare, str. Depozitelor, nr. 24A, jud. Satu Mare
- 418.860 euro + TVA; Dozator DA2-6 și Copiator Minolta -
1.043 lei + TVA 
o Casă, regim P, având SU de 68 mp, alături de construcție anexă
reprezentând atelier reparații tâmplărie P+M ( nefinalizată )
având suprafața utilă de 312 mp și teren intravilan în suprafață
de 424 mp, cu deschiderea la stradă de 11,22 ml.– 88.600 euro
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 material lemnos,
depozit produse finite, vestiar, grup social, atelier finisaje, hală
montaj, sală de mașini, atelier debitare, copr administrativ  în
suprafață utilă de 3.268,80 mp + teren intravilan în suprafață
de 9.007 mp, situat în loc. Tășnad, str. Santăului, nr. 4, jud.
Satu Mare - 123.840 euro
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 - 104.310 euro
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap. 2, compus
din spatii comerciale, de productie si depozitare, in suprafata
utila de 512 mp + teren aferent de 772 mp dintr-un total de
1.150 mp – 135.660 euro
o Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud. Satu
Mare, compusa din grajd de animale, SU 1.400mp, construc-

tie cu destinatie administrativa, productiva si depozitare P+E,
SU 144mp + teren extravilan 21.500 mp + utilaje agricole și
industriale – 698.000 lei
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 -  49.205 euro
o Activ imobiliar format din centru de prelucrare plante med-
icinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( proprietatea Statului
Roman, in folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii, F.N.
jud. Satu Mare - 47.810 euro 
o Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu, loc. Ne-
gresti 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 per-
soanei 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 – 7.183 euro
o Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și edificată pe
terenul unui alt proprietar, având suprafața construită de 30
mp, suprafața utilă de 24 mp – 3.895 euro
o “MAGAZIN, CHIOȘC“, cu destinaţie comercială situată
în municipiul Carei, str. Ioan Slavici, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc= 28 mp și
suprafața utilă Su =25 mp, clădirea este edificată pe un teren
care aparține altui proprietar, proprietatea nu este întăbulată.
– 1.862 euro
o “MAGAZIN MIXT“, cu destinaţie comercială situată în
loc. Hotoan, nr. 16, comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc= 128 mp și
suprafața utilă Su =105 mp, clădirea este edificată pe un teren
de 3.863 mp care aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 145 Hotoan nr.cad.
96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 8.493 euro
o “MAGAZIN MIXT și teren intravilan“, cu destinaţie
comercială situată în loc. Ady Endre, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața construită Sc=
125 mp și suprafața utilă Su =104 mp, clădirea este edificată
pe un teren de 1.115 mp, care aparține aceluiași proprietar,
proprietatea teren și clădire este întăbulată în extrasul de carte
funciară 256 Ady Endre nr. cad. 217 - 8 Ady Endre, comuna
Căuaș, jud. Satu Mare. – 10.412 euro
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 -  553,52 euro +
TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str. Victoriei
, colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00 mp - 740 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str. Victoriei,
pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -446,40 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr. 1, în față
la hale de lactate, suprafața 3,74 mp - 553,52 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr. 2, lângă
Unicarm, suprafața 3,74 mp - 553,52 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Unirii, str. 22 De-
cembrie, 5,00 mp - 372 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța Someș, colț
semafor spre spital, suprafața 3,74 mp, - 553,52 euro + TVA
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, peste drum de
Spitalul Vechi, pe colț, suprafața 3,74 mp – 553,52 euro +
TVA.
o CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd. Lucian Blaga,
pe colț de Farmacia Catena, suprafața 4,80 mp – 710,40 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
înmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA, posibilități de
rată
o Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 – 1.645
euro + TVA

Diverse:
o Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capacitatea 3
mc – 12.991 euro + TVA – propietatea Termo Construct
SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din îmbrăcăminte,
jucării, obiecte de igienă, accesorii, diverse pt. animale ) –
9.908 lei + TVA propietatea Dogpet SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea Spencer SRL –
3.289 euro + 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 ( electronice ) proprietatea Salubrizare Someș
Sud 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 mijloace
fixe, obiecte de inventor și stocuri de marfă ) proprietatea
Zidul Chinezesc SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Luciana Com
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) proprietat a
Panatherm SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL Ne-
gresti Oas
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii 2000 SRL
o Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea Sarah &
Mario SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) proprietatea Euro
Berinde Fascu SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Sebastian
SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest Construct 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 ) pro-
prietatea Aveco SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile  ( monodistilator, cantar cu platforma, flam-
fotometru ) proprietatea Explamed SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Eurobovis
SRL
o Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane, auto, uti-
laje de constructii, obiecte de inventar ) proprietatea Esrom
Tel SA
o Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de ambalat,
dospitor și cuptor ) proprietatea Conti Panif SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila ) proprietatea
George GS SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto, stoc de marfă
format din material de construcții ) proprietatea Com Prod
Bocșa SRL
o Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea Griga
SRL
o Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) proprietatea
Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
o Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) proprietatea Panif
Sebini SRL
o Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipamente )
proprietatea Vindex Romania SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Danciu Sorin
I.F.
o Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj, stoc de
marfa format din panouri sectionale pentru usi de garaj, auto
) proprietatea Mirosof SRL
o Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) proprietatea
Ander Cons SRL
o Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea Agro
Nord Vest SRL
o Bunuri mobile  (, utilaje constructii ) proprietatea Termo
Construct SRL
o Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea Termo Mar-
ket Group SRL-D

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

case; apartamente; terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0751.212.193, 0745.245.844 

sau www.insolventasm.ro

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

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

matoarelor falite:  
• SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en fail-
lite,- vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,
1.225,81 lei, notebook, 944,3 lei, alarma, 1 buc, 1.119,63 lei, autoutilitara mercedes (2004),
13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)  989,72 lei.
• SC ALCUFER RO SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite- stoc de marfă în  va-
loare 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 Re-
nault, curele transmisie Scania, curele transmisie Volvo.
• SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en fail-
lite 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 reorganisa-
tion, en redressement, deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128 euro.
• SC  DOR IMPEX SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite cu sediu social în sat
Lipău, comuna Culciu, nr. 200,, c.u.i. 8945778 , J30/912/1996,  judeţul Satu Mare, scoate la
vânzare, îmbrăcăminte și încălțăminte, preț total 9.102 lei / 1988 euro + TVA, vânzare în bloc.

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 16.11.2018, 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 16.11.2018, 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 re-
organisation, 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 16.11.2018,
ora 14:30 la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram
Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 

• SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL, socie-
tate 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, îmre-
pună cu utilajul și echipamente cu montaj (
centrală termică, combustibil biomasă, cu
montaj sistem complex de irigare.) Preț
2,531,144 lei + TVA.
- vânzare individual a bunurilor mobile repre-
zentate 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 MERCE-
DES 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 16.11.2018,
ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judi-
ciar din localitatea Satu Mare, strada  Avram
Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
• SC EDITURA AQUILA LOGISTIC SRL
societate în , societate în reorganizare judi-
ciară, in judicial reorganisation, en redresse-
ment
-  oferă spre vânzare: imobilul  constând în
teren intravilan și construcție comercială, CF
86252 Oradea, nr. cad. 15069, situat în Ora-
dea, strada Americii, nr.41,  județul Bihor, cu
ipotecă în favoarea BRD GSG SA SUCUR-
SALA ORADEA, preț 854.000 euro la curs
BNR din ziua licitației. Condițiile de partici-
pare, regulamentul de vânzare se poate
achiziționa de la administratorul judiciar.
-Licitaţia va avea loc în data de 15.11.2018,
ora 13:30 la sediul debitoarei, din mun. Ora-
dea, str. Amercii,nr. 41, jud. Bihor.

14/ Miercuri, 14 noiembrie 2018

SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

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

Preturi negociabile. 

Contact la numarul de mai sus.

Analiza de risc se efectueaza de catre experti, inscrisi in RNERSF. 
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Nativii din Berbec vor avea de trecut,
astăzi, peste o provocare în viaţa
sentimentală. 

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii vor avea parte de o zi grozavă. Vă
veţi trezi plini de energie, iar universul
vă va întoarce înzecit această energie şi
vă veţi simţi în stare să mutaţi munţii
din loc. 

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii vor întâlni, astăzi, mai multe
persoane care vă vor schimba viaţa
pentru totdeauna. 

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Pentru raci va fi o zi liniştită, fără
provocori importante, dar şi fără
rezultate mari. Cea mai mare parte a
zilei veţi fi concentraţi pe afaceri
personale.

LEU (23 iulie – 22 august)
E bine ca astăzi să îţi îndrepţi atenţia
asupra unei singure probleme, iar dacă
vei cere şi sfatul prietenilor, sigur vei
reuşi să o rezolvi. Nu face din această
problemă o dramă mai mare decât e
necesar.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Fecioarele pot profita astăzi de
carisma lor naturală. Cu puţină
atenţie, veţi lăsa o impresie de neşters.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
În această zi, Balanţele ar putea decide
să facă schimbări în locuinţă. Vreţi un
alt decor aşa că acţionaţi în consecinţă
şi cu multă înțelepciune.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii trebuie să fie mai rezervaţi
astăzi. Cuvintele rostite aiurea nu îţi
fac nici un favor. Există riscul ca
persoana cu care vorbiți să fie o una cu
orizonturi limitate.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Astăzi, Săgetătorii s-ar putea să simtă
că e ziua lor norocoasă. Puteţi câştiga
la jocurile de noroc sau puteţi avea
parte de o surpriză financiară
neaşteptată. 

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Capricornii au parte de oarecare
victorii, ori în dragoste, ori în afaceri,
ori de ce nu, în ambele. Totul
depinde de voi şi de disponibilitatea
pe care o aveţi în efectuarea unor
activităţi productive în orice
domeniu.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Vărsătorii au parte de rezultate
excelente îns fera afacerilor personale.
Veţi obţine admiraţie sinceră din
partea colegilor voştri, iar poate că
toate aceste „victorii” ale zilei, vă vor
aduce beneficii garantate în plan
financiar.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Peştii astăzi nu vor simţi presiuni,
mai ales la serviciu, ci din contră,
vor avea parte de o zi liniştită,
calmă, fără conflicte majore. 

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Istoria
Petroului ep3
07:30 – Ora adevarului (re-
luare)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Puterea exemplului
13:00 – Muzică şi voie
bună  (reluare) 
15:00 – Teleshoping
16:00 – Calea adevar si
viata
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului
19:30 – Oameni si fapte (r)

20:45 – Viata la tara (r)
21:45 – Muzica de petre-
cere
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Incursiune în Co-
tidian
03:00 – Saptamana
sportiva (r)
04:00 – Box Office
04:30 – Music News
05:00 – Viata la tara (relu-
are)  
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

20: 30 - Visuri la cheie
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 Visuri la cheie 23:00
Domnișoare de onoare  06:00 Ce
se întâmplă doctore ? (R) 06:30
Arena bucătarilor (R)

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:55 Teleshop-
ping 11:15 AP Pri-

etenii de la 11 13:00 Observator
14:00 AP 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator 17:00 Acces di-
rect 19:00  Observator  20:00
Chefi la cuțite  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
14:30Teleshopping  14:45 Mama
mea gătește mai bine (R) 16:00
AP Am fost șaisprezece   18:00
Focus 19:30 Mama mea gătește

mai bine 20:30 Astă seară dansăm
în familie   23:00 AP Dosarele
DNA 00:00 AP Trăsniți din
NATO (R) 03:30 Mama mea
gătește mai bine (R) 04:30 Focus
18 (R) 05:45 AP Nimeni nu-i per-
fect 06:00 Chef Dezbrăcatu’ (R) 

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

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

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

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

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

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

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 Cati-
nas - Paul Slowinski (EX-
PLOZIV) 22:00 AP Prison
Break 23:00 AP „Asediu pe
Wembley”, Box: Klitschko vs
Joshua, Simion vs Quigg (EX-
PLOZIV) 00:00 Stiri Sport.ro
00:30 AP Fight Night: GREU
DE UCIS!, Sandu Lungu - An-
drzej 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
Popular 19:00 Cum se fabrică ? -
Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și
cuțite utilitare 19:30 Cum se
fabrică diverse 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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A trecut ceva vreme de
când n-am mai răsfoit, vorba
vine, pagina de facebook... Par-
chez ca un bou-Satu Mare. Pe
lângă deja clasicele parcări prin
Sătmar, pe spațiul verde sau pe
pista pentru bicicliști ori pe lo-
curile speciale pentru persoa-
nele cu handicap, ne-a atras
atenția o mașină surprinsă în
parcarea unui hipermarket... Nu
atât parcarea pe linie a tancului
cu patru zero-uri , considerată

pe bună dreptate sfidătoare,   ci
un comentariu ce însoțește fo-
tografia... ”Sincer ..... decat sa
parchezi regulamentar... si sa te
trezesti cu urme de portiera de
la gunoaiele care parcheaza pe
langa tine .... mai bine parchez
pe 2 locuri”... E și asta o părere...
Sincer, câți dintre noi n-am
rămas cu urme pe portiere după
o parcare regulamentară, la mi-
limetru, după o vizită la hiper-
market?

Schelet spânzurat, găsit
într-o pădure din județ
8Atârna acolo de mai bine de un an până să fi fost găsit de niște săteni

de s c o p e r i r e
înfiorătoare ieri într-
o pădure din județul

Satu Mare. Mai mulți local-
nici au descoperit un schelet
spânzurat într-o pădure din
apropierea satului iegheriște. 

Purtătorul de cuvânt
al IPJ Satu Mare, Paula Gabor,
a declarat pentru Gazeta de

Nord-Vest că rămășițele unui
bărbat au fost descoperite ieri
într-o pădure aflată în
apropiere de Iegheriște. După
primele cercetări efectuate la
fața locului s-a stabilit că este
vorba despre un bărbat, în
vârstă de 56 de ani, cu domicil-
iul în Baia Mare. Trupul
neînsuflețit a fost transportat
la Morga Spitalului Județean
pentru autopsie. 

Alte surse apropiate

anchetei au declarat pentru
GNV că rămășițele bărbatului
au fost găsite atârnând de un
copac. Gradul de descom-
punere a cadavrului a fost atât
de avansat încât, practic,
sătenii din Iegheriște au găsit
doar un schelet spânzurat în
pădure, moment în care au
alertat autoritățile. 

Polițiștii au deschis un
dosar penal pentru moarte
suspectă în acest caz. 

Pe sau între linii?

florin dura

Birou executor judecătoresc angajează
secretară. CV-urile se depun la sediul

biroului in Satu Mare  str. Horea nr. 8 ap.
4, in perioada 12 - 16 noiembrie 2018.

Interviul va avea loc in data de 19 noiem-
brie 2018. Informaţii la telefon 0744-

507019 sau 0261-712547.

Primăria Municipiului
Satu Mare aduce la cunoștința
publică faptul că vaccinarea
antirabică a carnasierelor domes-
tice nu mai este condiţionată de
microciparea în prealabil a ani-
malelor. Astfel, anunțăm faptul
că, la nivelul municipiului Satu
Mare, stăpânii câinilor pot so-
licita acest vaccin antirabic
GRATUIT începând din data
de 20.11.2018, la cabinetul med-
ical veterinar situat pe str. Toam-
nei, nr.32, între orele 9.00-16.00.

Menționăm faptul că,
până în prezent, stăpânii de câini
care nu-și permiteau să
plătească pentru implantarea
microcipului, carnet și înregis-
trare, nu puteau beneficia nici

de vaccinul gratuit și obligato-
riu pentru animalele lor de
companie. Vaccinarea
antirabică este foarte

importantă nu doar pentru
starea de sănătate a animalelor,
dar și pentru prevenirea
contractării de boli de către om.

Vaccin antirabic gratuit la Satu Mare

MACABRU. Descoperirea a fost făcută de câțiva săteni care au anunțat autoritățile
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