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Sătmăreanca 
Liana Szilagyi, succes
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Loga Dance School, cu 17 perechi 
finaliste la Cluj-Napoca
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Sumele pentru care se vând pe OLX
bancnotele de 100 de lei cu Centenarul
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Bancnotele de 100 de
lei lansate de Banca Naţională a
României (BNR), la începutul
lunii decembrie, pentru a cele-
bra Centenarul au fost scoase la
vânzare pe OLX, site de vânzări
online, şi cu preţuri de aproape
100 de euro. Un utilizator din
Cluj-Napoca cere 450 de lei (97
de euro, la cursul BNR de luni)
pentru bancnota Centenarului,
preţ negociabil, iar unul din
Bucureşti 380 de lei (82 de
euro). BNR a lansat în circuitul
numismatic, începând cu data
de 1 decembrie 2018, o
bancnotă aniversară pentru
colecţionare, cu valoarea
nominală de 100 de lei, dedicată

împlinirii a 100 de ani de la
Marea Unire. Bancnota are o di-
mensiune de 147x82 mm, cu o
toleranţă de plus/minus 1 mm
şi culoarea predominantă albas-
tru, fiind imprimată în tehnică
mixtă plană/relief, pe suport de
polimer şi având o fereastră
transparentă complexă.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Marţi, 11 decembrie 2018
ziua 345 a anului

Soarele răsare la 8 și 04 minute,
apune la 16 și 35  minute.

1941 - Al Doilea Război
Mondial: Germania și Italia
declară război Statelor
Unite.

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

(Pliniu)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox  - Sf. Cuv. Daniil
Stâlpnicul şi Luca cel Nou (De-
zlegare la ulei şi vin).
Greco- catolic - Sf. Daniel
Stilitul, cuvios († secolul al V-
lea).
Romano - catolic - Sf. Dama-
sus I, papă.
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În nicio țară din Est nu
există atâta rigiditate în relațiile
dintre partide și-atâtea bocete
politice publice. Dacă
pătrundem înțelesul cuvântului
bocet ( plâns zbuciumat, însoțit
de vaiete, strigăte, tânguiri…
după DEX - n.a.) vom înțelege
de ce unii politicieni se
comportă ca niște adevărați
plângăcioși, la prima vedere
copilăroși. Adică, nu se înțeleg
Șefii cu Subalternii, şi puterea cu
opoziţia, de pe tărâmul Politicii,
în ceea ce privește regulile unor
protocoale și supărarea se
transformă în “foc și pară”. Unii,

extrem de supărați pe comporta-
mentele independente ale al-
tora, se reped ca niște „păsări de
pradă” asupra răbdării poporu-
lui și încep să se tânguie în fața
acestuia ca niște pui de vrăbiuță.
Strigătele lor disperate, de oa-
meni „răniți în orgoliul propriu”
se transformă în adevărate “gre-
nade lacrimogene” pe care le
aruncă fără milă asupra
ignoranței ”prost înțeleasă”. Po-
porul, ce să facă ?! Stă cuminte,
”în banca lui” și asistă la aceste
nesuferite bocete politice. 

Unde este maturitatea
politică despre care se tot
vorbește, cu mare artă „plină de-
nțelesuri”, pe posturile de televi-
ziune? Unii politicieni, în loc să
gestioneze cu înțelepciune anu-
mite anomalii politice, care apar
în calea unei comunicări efi-
ciente, pur și simplu „ dau cu
bâta-n baltă” și împroașcă cu no-
roiul unor acuzații puerile ima-
ginea și credibilitatea României,
pe plan european și mondial.
Bocetele acestea sunt ridicole și
lipsite de consistența unei
înțelepciuni politice menită să
soluționeze în mod discret anu-
mite neînțelegeri neproductive
pentru relațiile dintre politi-
cieni. Bocetele ar trebui înlo-
cuite cu un dialog pașnic și
inteligent, în care să existe un re-
spect reciproc. Orgoliile nu au

ce căuta într-o relație
constructivă, care ar trebui să
existe în mod normal în politică.
Ei nu trebuie să uite că mult
trâmbițata „muncă în echipă”,
practicată cu succes în Occident,
este favorita poporului și nu bo-
cetele politice asemănătoare cu
acelea ale unor copii, care n-au
fost încă înțărcați de mamă. 

Unii „strigă ca din gură
de șarpe”, printre bocete teatrale,
în fața străinătății, că la noi e
plină țara de corupție. Bine, bine
și ce să facă străinătatea sau po-
porul? Ar trebui să se doteze fie-
care în parte cu plase de pescuit
să prindă Corupția ca pe un „
monstru”, care trăiește în „adân-
curile” tinerei noastre
Democrații? Cum? România nu
are instituții de specialitate, care
ar trebui să depisteze în mod
profesional și cu discreție cazu-
rile de corupție ?  De ce nu vă
adresați, domnilor și
preamăriților incoruptibili cu
funcții pe măsură,
profesioniștilor, care sunt plătiți
pentru a se ocupa de Marea
Corupție ?! Ce tot „bociți” pe
posturile de televiziune despre
marea voastră luptă anticorupție
? La un moment dat ați determi-
nat  o parte din popor să iasă de
atâtea ori în stradă... pentru a
arăta lumii cât de mult luptați
împotriva corupției. De când au

dreptul legal oamenii din popor
să analizeze în mod profesional
cazurile de corupție ? De când
are fiecare român dreptul să in-
vestigheze cazurile de corupție,
fără legitimații speciale ? În loc
să vă ocupați de marile probleme
ale țării toți politicienii, mare
parte dintre cei aleși se ocupă de
scenariile unor bocete politice
oribile oferite, în mod cinic,
”Măriei Sale, poporul român”.
De ce nu ieșiți în celebrul
„spațiu public” cu proiecte de
perspectivă, care să înveselească
poporul hăituit de haosul creat
de unii dintre voi ? Cum de-
schizi radioul sau televizorul
auzi, de la unii, numai acuzații,
subestimări, reproșuri... mai ceva
ca la grădiniță. Uitați-vă la alte
țări, care au înțeles că gestiona-
rea problemelor politice „în fa-
milie”. Terminați, domnilor
politicieni aserviți, cu bocetele
emoționale demolatoare ! „Fe-
rice, dar, de voi, prieteni morți/
Că nu vedeți cum ni se sparge
țara,/ Cum lupii trag cămașa ei
la sorți/ Și-n iarnă ni se schimbă
primăvara/… V-a luat la vreme
Dumnezeu la cer/ Eu văd în
asta, poate, o răsplată,/ El v-a
ferit de acest timp mizer/ Când
țara noastră e crucificată.” (
Fragmente din poezia MAREA
UMILINȚĂ, scrisă de Corneliu
Vadim Tudor ).

DUMITRU
ŢIMERMAn

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și

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

MUzIcĂ șI VOIE bUnĂ
colindele Grupului fol-
cloric  FLORI DE cÂn-
TEc ROMÂnESc

În această seară la NORD
VEST TV, de la ora 20.50,
telespectatorii  de pretutin-
deni vor avea posibilitatea să
asculte cele mai frumoase
colinde tradiționale inter-
pretate de membrii Grupu-
lui folcloric FLORI DE
CÂNTEC ROMÂNESC,
format din: Maria Tripon,
Rafila Bărbos, Onișor Pop,
Vasile Pop, Radu Pop, Nicu
Pop și Malvina Madar
Iederan. Realizator: Du-
mitru Țimerman.

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

Bocetele politice...
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Acasă la şvabii sătmăreni. Tradiţii, obiceiuri şi
delicatese culinare păstrate de peste 300 de ani

Sunt peste 300  de ani de
când Transilvania le-a
devenit casă. Dacă

ajungeți în zona Careiului și
străbateți satele Petrești,
Foieni sau Căpleni, înseamnă
că ați ajuns pe tărâmul
șvabilor. În prezent, comuni-
tatea mai numără aproxima-
tiv 6.000 de persoane, dar
Forumul Democrat German
din Satu Mare încearcă să nu
lase vechile tradiții să moară.

În Petrești, șvabii
reprezintă aproape jumătate
din populație. Acolo se află și
Muzeul Șvabilor Sătmăreni,
înființat în anul 1990 de
Maria Nagy, fostă primăriță în
comună, aproape 20 de ani.
Dacă ajungeți la șvabii
sătmăreni, să nu căutați case
cu ziduri de piatră și garduri
prin care nu se vede nimic, așa
cum au sașii din sudul Transil-
vaniei. Oameni veseli și
prietenoși, șvabii și-au con-
struit case lungi, cu multe
camere, iar în fundul curții, ca
semn distinctiv, o șură imensă
domină și în ziua de astăzi
gospodăriile. Arhitecturii
șvăbești îi este caracteristică
fațada specială, „Giebelfas-
sade“ (fațadă cu fronton),
apoi „Flur“-ul, deci târnațul
(coridorul de-a lungul casei)
și, ceea ce este foarte intere-
sant, că grajdul era împreună
cu casa, în continuarea
bucătăriei. Chiar din
bucătărie s-a putut intra în
grajd, prima dată în Futter-
gang (locul unde se depozitau,
deci unde erau furajele, fânul)
înainte de ieslea cailor. Acolo
era un pat unde dormea un
băiat al familiei, pentru a

supraveghea grajdul și ca să se
trezească dacă se întâmpla
ceva.  În privința mobilierului,
șvabii au preluat multe
influențe maghiare.

Tipice șvabilor sunt
piesele de mobilier pictate cu
albastru sau cele simple, pre-
cum Truhe, lăzile de zestre.
Fiecare casă are o pivniță sau
două dedesubtul casei. Una
era pentru furaje, pentru
cartofi, zarzavaturi și sfeclă,
cealaltă pentru vin. Tot acolo
se ținea vara și laptele bătut,
care se obișnuia să fie con-
sumat lângă Strudli, ștrudelul
specific gastronomiei șvăbești.
Această delicatesă este
umplută cu brânză, cu cartofi
sau cu gem de prune. Este tot
un foietaj, din aluat simplu,
specific șvabilor. Carne se
mânca numai de două ori pe
săptămână, de obicei joia și
duminica. Agricultori și vitic-
ultori vestiți, șvabii au adus
din Germania soiuri de viță de
vie și sunt și astăzi neîntrecuți
în producerea vinului. Co-
muna Beltiug este o renumită
zonă viticolă, unde au adus cu
ei tradiția, beciurile, soiurile
specifice de viță de vie. Ca
orice comunitate, șvabii
sătmăreni au avut odinioară
multe tradiții, dintre care doar
unele se mai celebrează și
astăzi. De exemplu, obiceiurile
legate de perioada de dinain-
tea lăsării postului mare, așa
numitul Fărșang, Fasching în
germană, când a existat o zi
zdrențăroasă care s-a terminat
întotdeauna cu bal mascat,
când tinerii se distrau până
dimineața. Apoi, în duminica
următoare, exista Funka.
Atunci tinerii tăiau bucăți de
lemn rotunde, găurite la mi-
jloc, așezate în vârful unui băț
mai gros, încălzite în foc, până

începeau să ardă. Apoi loveau
bețele cu șaibă în vârf (germ.
Scheibe, bucata rotundă de
trunchi) de o scândură oblică
și acestea, seara, zburau foarte
frumos în văzduh.

În funcție de distanța
la care zbura acea bucată de
lemn se făceau diverse previz-
iuni, de exemplu ziua când o
pereche, căreia i se spunea nu-
mele înainte de a arunca șaiba,
se va căsători.  Un alt obicei
foarte frumos era a doua zi de
Paști la Rătești sau Sagas în
limba germană. Atunci oa-
menii adunau într-un coș
rămășiţele de la prima zi de
Paști, ouă roșii, vin și le
duceau apoi afară din sat, pe
dealul pivnițelor, unde stăteau
la picnic, cu muzicanți și
multă veselie. Obiceiul era ca
înainte de asta, feciorii să
meargă din casă în casă și să
adune ouă și bunătăți. În a
doua zi de Paști, când toți
mergeau pe dealul pivnițelor,
tinerii luau ouăle din coș și le

așezau într-un pătrat mare,
care se vedea de departe. Și
apoi feciorii le păzeau. Oa-
menii încercau să le fure, iar

pe care îl prindeau, feciorii îl
atingeau cu nuiaua.  După cel
care scăpa de nuia, aruncau cu
ouă.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 13.12. 2018 între
orele 10:30 - 13:30  la Cabinet
Dr. Coica, va consulta

Dr. Coste Camilio Victor
MEDIC PRIMAR ORTO-

PEDIE-TRAUMATO-
LOGIE, 

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 11.12. 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 21.12.2018 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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Alu Menziken se implică în coagularea
comunității din Medieș
8Alături de zeci de copii, reprezentanții fabricii au plantat 100 de cireși 

Conducerea fabricii Alu
Menziken, alături de
copiii școlii din comună, a

organizat  un eveniment în cadrul
căruia au fost plantați 100 de cireși
în satul Potău, comuna Medieşu
Aurit. Proiectul are ca scop
aducerea împreună a comunității.
La acțiune au participat
Alexandru Diboș, reprezentantul
Alu Menziken, viceprimarul cu
atribuţiuni de primar al comunei
Medieșu Aurit, Marian Torok,
preotul satului Potău, cadre
didactice și elevi. 

“Proiectul are ca scop
aducerea împreună a

comunității. Începem cu copiii din
clasele pregătitoare și întâi care
plantează câte un cireș de care o
să aibă grijă până la sfârșitul cla-
sei a opta, apoi să-l predea
următoarei generații. Proiectul e
menit să-i responsabilizeze, tot ce
se va produce vom converti în
dulceață, compot. Ne gândim
chiar să facem un festival al
cireșelor. Produsul final va fi vân-
dut, banii încasați se vor întoarce
în școală sau comunitate, în
funcție de nevoie. E important
acest proiect deoarece am reușit să
strângem primăria și biserica la
un loc, terenul e pus la dispoziție
de biserica din Potău și nu ne
puteam descurca fără sprijinul
primăriei, care a curățat terenul,
a pregătit gropile și a adus oameni

care să ajute cu plantarea”, a de-
clarat reprezentantul fabricii
Alu Menziken, Alexandru
Diboş.

”E un lucru foarte fru-
mos deoarece încercăm să îi
responsabilizăm pe copii, să le
dăm să aibă în grijă ceva, așa
cum este și proverbul “Nu ești om,
dacă nu plantezi un pom”. Iată că
împreună cu cei de la Alu Men-
ziken și Școala “George Coșbuc”
din comună am reușit să inițiem
acest proiect în care am angrenat
copiii din clasele pregătitoare și

întâi. Am ales cireși deoarece în
2-3 ani putem să culegem road-
ele, din care, împreună cu
părinții și bunicii acestor copii,
vom face gem pe care îl vom vinde
la cei de la fabrică sau în
comună, iar banii îi vom investi
în şcoală”, a spus viceprimarul
Marian Torok.

Copiii au fost încântați
și se pot mândri că la o vârstă
atât de fragedă au reușit deja să
planteze un copac, copac de care
vor avea grijă mare de acum
înainte.

INIȚIATIVĂ. Proiectul are ca scop aducerea împreună a
comunității

RALUCA joFI

Polițiștii de frontieră din
cadrul ITPF Sighetu Marmației au
descoperit și confiscat peste 2.810
pachete cu țigări la frontiera verde
și ascunse în mai multe spații special
amenajate ale unui autoturism și
aproximativ 8 kg de tutun fără
documente legale într-un alt
autoturism.

În data de 8 decembrie
a.c., în jurul orei 10.30, s-a prezentat
în Punctul de Trecere a Frontierei
Petea, județul Satu Mare, pe sensul
de ieșire din țară, Andreia F., în
vârstă de 30 de ani, cu dublă
cetățenie româno-maghiară, con-
ducând un autoturism marca
Skoda, înmatriculat în Ungaria.

Acționând în baza anal-
izei de risc, polițiștii de frontieră au
efectuat un control amănunțit
asupra autoturismului, persoanei și
bagajelor.

Astfel, a fost descoperită
ascunsă şi nedeclarată, în spații spe-
cial amenajate sub bara de protecție

spate și sub bancheta autoturismu-
lui, cantitatea de 2.810 pachete cu
țigări, diferite mărci.

Țigările, în valoare de
33.000 lei, au fost ridicate în ved-
erea confiscării, iar autoturismul în
valoare de 15.000 de lei a fost in-
disponibilizat deoarece avea spații
special amenajate pentru trans-
portul țigărilor.  De asemenea,
conducătorul auto este cercetat
pentru săvârșirea infracțiunii de
deținerea de către orice persoană în
afara antrepozitului fiscal sau com-
ercializarea pe teritoriul României
a produselor accizabile supuse
marcării, fără a fi marcate sau mar-
cate necorespunzător ori cu marcaje
false, peste limita a 10.000 de
țigarete, conform Codului Fiscal.

În data de 7 decembrie
a.c., în jurul orei 08.00, la Punctul
de Trecere a Frontierei Urziceni,
județul Satu Mare, s-a prezentat
pentru a intra în țară Ioan C., în
vârstă de 49 de ani, din județul Satu

Mare, la volanul unui autoturism,
înmatriculat în România. 

La controlul de frontieră
efectuat pentru   intrarea  în
România, polițiștii de frontieră
sătmăreni au descoperit, în mașină,
mai multe pungi cu tutun,  pentru
care bărbatul nu a putut prezenta
nici un document de  proveniență.

În urma inventarierii tu-
tunului a rezultat cantitatea de
7.930 grame tutun pentru  fumat

în valoare de 793 de lei, cantitate
care a fost ridicată în vederea
confiscării.

Totodată, în cauză a fost
întocmită lucrare penală pentru
săvârșirea infracțiunii de deținere
de către orice persoană în afara
antrepozitului fiscal sau comer-
cializarea pe teritoriul României a
produselor accizabile supuse
marcării, peste 1 kg de tutun de
fumat.

Țigări și tutun de contrabandă descoperite la Petea și Urziceni

MESAJ. Poartă
Centura! Salvează
viața și banii

Nu suntem încă
conştienţi de importanţa
purtării centurii de siguranţă.
Şoferi sau pasageri, adulţi sau
copii, regula generală ne
spune că portul centurii în
România este obligatoriu.
Preferăm să căutăm excepţiile
care să ne confirme că nu e
atât de important să purtăm
centura…chiar dacă există
suficiente motive să înlăturăm
miturile şi să ne protejăm
viaţa, în primul rând, şi apoi
banii. Pentru că lipsa centurii
te poate costa mult mai mult
decât crezi!

Mit: Centura face
mai mult rău decât bine. În
cazul unui accident poţi
rămâne blocat de centură şi
nu poţi părăsi autovehiculul.

Adevăr: Folosirea
centurii de siguranţă
constituie unul din cele mai
eficiente mijloace de reducere
a numărului şi a gravităţii
leziunilor produse în
coliziunile rutiere. Potrivit
studiilor de specialitate rata
mortalităţii scade cu 43%
atunci când pasagerii folosesc
centura în mod corespunzător,
iar riscul producerii de leziuni
grave scade cu 50%.

l 74% din totalul
victimelor decedate în
accidente rutiere nu purtau
elemente de siguranţă
(centură de siguranţă, cască de
protecţie) deşi aveau această
obligaţie.
l În 93% din accidentele
rutiere grave centura ajută!
Doar în 7% din accidente,
centura te poate încurca, aşa
că nu e justificat să ignori
aceste date.

Mit: Şoferul
răspunde doar pentru el, nu
şi pentru pasageri. Dacă
aceştia aleg să nu poarte
centura, e vina lor.

Adevăr: Şoferul este obligat
prin lege să se asigure că toţi
pasagerii poartă centură şi, în
cazul transportării copiilor,
că aceştia sunt prinşi în
sisteme de protecţie adaptate
vârstei şi greutăţii lor.

Legea exceptează de
la obligativitatea purtării
centurii doar anumite situaţii
şi persoane: femeile
însărcinate vizibil, şoferii în
timpul manevrei de mers
înapoi, taximetriştii în timpul
transportului clienţilor în
oraş, instructorii auto în
timpul orelor de condus.

Ştiaţi că?
l Australia este prima ţară
care a introdus, încă din 1970,
obligativitatea de a purta
centura de siguranţă?
lDacă 99% din cei implicaţi
într-un accident rutier ar fi
purtat centura, 2500 de vieţi
ar fi fost salvate într-un an
numai în ţările Uniunii
Europene?
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Sătmărenii s-au îmbogățit în 2018
8Cifrele BNR arată că economiile sătmărenilor la bănci au crescut în acest an 
cu peste 150 de milioane lei

Cifrele prezentate de
Banca Națională a
României arată că

sătmărenii s-au îmbogățit, în
cursul acestui an, cu peste 150
de milioane lei. Cu aproape 134
de milioane lei au crescut
economiile populației. În
același timp, însă, a crescut atât
valoarea creditelor, cât și a
restanțelor. 

Bani albi pentru zile
negre

Conform statisticilor
BNR, la finele lunii decembrie
2017, economiile sătmărenilor în
bănci se cifrau la 2.726,5
milioane lei (1.747,7 milioane lei,
în lei și 979,5 milioane lei, în
valută). Din acești bani, 2.048,9
milioane lei aparțineau
populației, doar restul
societăților din județ. 

După numai zece luni,
adică la finele lunii octombrie,
economiile sătmărenilor în bănci
se cifrau la 2.879 milioane lei
(1.835,4 milioane lei, în lei și
1.043,6 milioane lei, în valută).
Economiile populației s-au cifrat,
potrivit BNR, la 2.182,8
milioane lei. 

Se poate constata astfel,
foarte ușor, că, în doar cele zece
luni ale anului 2018, economiile
sătmărenilor la bănci au crescut
cu 152,5 milioane lei. Demn de
remarcat  că economiile
populației au crescut cu aproape
134 milioane de lei, restul fiind

vorba despre economiile
agenților economici. 

au crescut 
și creditele, 
și restanțele

Demn de menționat
este și faptul că, tot în primele
zece luni ale acestui an, în
județul Satu Mare a crescut atât
valoarea creditelor, cât și a
restanțelor. 

Astfel, dacă la finele
lunii decembrie, rapoartele
BNR arătau pentru județul Satu
Mare o valoare a creditelor de
2.942,2 milioane lei (1.873,2

milioane lei, în lei și 1.069
milioane lei, în valută), la finele
lunii octombrie 2018 valoarea
acestora a crescut cu 139,7
milioane lei, ajungând la 3.081,9
milioane lei (2040,7 milioane
lei, în lei și 1.041,2 milioane lei,
în valută).  Totodată, valoarea
restanțelor a crescut în primele
zece luni ale acestui an cu 37 de
milioane lei, de la 129,4
milioane lei în decembrie (57,2
milioane lei, în lei, respectiv 72,1
milioane lei, în valută), la 166,4
milioane lei la finele lunii
octombrie a acestui an (76,8
milioane lei, în lei, respectiv 89,6
milioane lei, în valută). 

În loc de concluzii
La o primă analiză am

putea spune că surprinde într-o
oarecare măsură valoarea
economiilor populației în bănci,
care este de cel puțin trei ori mai
mare față de economiile
agenților economici.

Demn de remarcat este
și faptul că a crescut
semnificativ atât valoarea
creditelor, ceea ce arată o
înlesnire a condițiilor de
acordare a acestora. Automat,
acest lucru a atras după sine și o
creștere semnificativă a
restanțelor la plata ratelor
lunare.

FloRin DuRa

ECONOMII. În doar zece luni, sătmărenii au strâns  peste 150 milioane de lei

Pentru contribuabilii,
persoane fizice, care achită
până la data de 15 decembrie
2018, inclusiv, obligatiile
fiscale stabilite prin declarația
unică sau decizie de impunere
anuală, după caz, bonificatia
se acordă astfel: 

1. Contribuabilii,
persoane fizice, care au depus
Declaratia unică si care si-au
acordat prin aceasta
bonificatia, prin mentionarea
la rd. 2, rd. 5 si rd. 8 ale lit. C.
„Sumarul obligatiilor fiscale
datorate”, a sumei aferente
acesteia, beneficiază de
bonificatie, reprezentând 5%
din suma datorată, dacă achită
cel putin 95% din suma
datorată, până la 15
decembrie 2018, inclusiv.
Această bonificatie se acordă
prin efectul legii, fără a mai fi
necesară comunicarea unui
act administrativ fiscal din
partea organului fiscal central. 

2. Contribuabilii,

persoane fizice, pentru care au
fost comunicate decizii de
impunere anuală aferente
impozitului pe venit anual
pentru veniturile realizate de
persoanele fizice în anul 2017,
precum si aferente
contributiei individuale de
asigurări sociale datorate de
persoanele fizice, pentru
perioada 2016 – 2017, si care
achită până la data de 15
decembrie 2018, inclusiv, cel
putin 90% din sumele stabilite
prin acestea, beneficiază de o
bonificatie, reprezentând 10%
din suma stabilită prin aceste
decizii de impunere anuală. 

Despre acordarea
bonificatiei,  organul fiscal
central înstiintează
contribuabilii,  persoane
fizice, după expirarea
termenului de plată pentru
acordarea acesteia ,
respectiv 15 decembrie
2018, inclusiv. Efectuarea
stingerii în evidența fiscală

se aplică de organele fiscale
până la data de 31.07.2019.
După scăderea din evidența
fiscală , organul fiscal
inștiintează persoana fizica
cu privire la acordarea
bonificației până la data de
31.08.2019. 

Procedura de
acordare a bonificatiei pentru

plata cu anticipatie a sumelor
de plată, stabilite prin decizii
de impunere anuală, este
aprobată prin Ordinul
presedintelui Agentiei
Nationale de Administrare
Fiscală nr. 2906/2018,
publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 1005
din 27 noiembrie 2018. 

Bonificații pentru persoanele fizice care-și plătesc obligațiunile
fiscale până pe 15 decembrie

Razii și amenzi 
în week-end

Acțiuni de menținere a
unui climat de ordine și
siguranță publică și de
combatere și prevenire a
accidentelor rutiere au fost
desfășurate în sfârșitul  de
săptămână 7 – 9 decembrie a.c.,
de polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare, pe raza
județului.

Astfel, pe parcursul
sfârșitului de săptămână 7 – 9
decembrie a.c., pe lângă măsurile
de menținere a ordinii publice și
de fluidizare a traficului rutier,
polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au aplicat
peste 290 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
peste 68 000 de lei, au reținut 14
permise de conducere și au
constatat o infracțiune rutieră în
flagrant.

Polițiștii rutieri au
acționat pe principalele artere
rutiere din județ în vederea
prevenirii și combaterii
accidentelor rutiere, ocazie cu
care au aplicat peste 230 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de aproximativ  53 000
de lei.

De asemenea, polițiștii
au dispus măsura
complementară de reținere a
permisului de conducere în
cazul a 14 conducători auto,
pentru depășirea limitei legale
de viteză cu peste 50 km/h,
alcool și   depășiri
neregulamentare și au ridicat
două  certificate de
înmatriculare.

Iar polițiștii de ordine
publică au aplicat aproximativ
60 de sancțiuni
contravenționale, pentru
încălcarea normelor de
conviețuire socială, în valoare de
peste 11 000 de lei și 9 sancțiuni
la Legea nr. 12/1990, în valoare
de aproximativ 4 000 de lei,
totodată ridicând în vederea
confiscării peste 150 de fire de
țigarete de proveniență Ucraina.

Rupt de beat 
la volan

Tânăr, de 23 de ani,
depistat de polițiști la volanul
unui autoturism, în municipiul
Satu Mare, fiind sub influența
băuturilor alcoolice. În data de 9
decembrie a.c., în jurul orei
06.00, polițiștii Biroului Rutier
Satu Mare au oprit în trafic, pe
raza municipiului Satu Mare, un
autoturism condus de un tânăr,
de 23 de ani, din municipiul
Satu Mare.

Fiind testat cu aparatul
alcooltest, a rezultat o
concentrație alcoolică de 0,80
mg/l alcool pur în aerul expirat,
astfel că a fost condus la spital în
vederea recoltării de probe
biologice de sânge pentru
stabilirea cu exactitate a
alcoolemiei. În cauză s-a
întocmit dosar penal sub
aspectul comiterii infracțiunii de
conducerea pe drumurile publice
a unui autovehicul de către o
persoană fiind sub influența
băuturilor alcoolice.
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Sătmăreanca Liana Szilagyi, succes
meritat la City Fashion Week

Liana Szilagyi a participat
zilele trecute la City Fash-
ion Week iar colecția

prezentată de sătmăreancă a
avut un real succes. Liana Szi-
lagyi este un designer talentat,
originar din Satu Mare. Pasi-
unea pentru artă și frumos a
avut-o încă din copilarie. Apoi,
ne mărturișeste zâmbind Liana
“în adolescență am simțit că
aceasta e menirea mea: să creez
și să fac piese vestimentare. Să
îmbrac oamenii și să-i fac să se
simtă deosebiți”.

Zece colecții 
vestimentare, 
sezon după sezon

De la începutul carierei
Liana Szilagyi a urmat un curs as-
cendent, realizand și prezentând
10 colecții vestimentare sezon
după sezon. A prezentat cu suc-
ces pe același podium cu de-
signeri și case de modă renumite
din România.

S-a retras pentru câțiva
ani, dar sufletul i-a rămas tot la
designul vestimentar. Premiile
obținute în domeniul modei i-au
adus aminte mereu că nu trebuie
să renunțe la vocația ei, așa că
Liana a revenit în forță cu o serie
de noi colecții: Evening Lights in
2014, Fluid Petals din 2015, 15
Shades of Diva -2016, Shine like
a Diva-2016 , Glamour -2017 . 

Colecția STAR-
DuST, prezentată la
City Fashion Week

Colecția prezentată la
City Fashion Week se numește
STARDuST și este inspirată de
femeia sofisticată, enigmatică,
senzuală, nonconformistă, Diva e
o femeie independentă, sigură pe
calitațile ei.  Dacă moda e
capricioasă și frumusețea
trecătoare, eleganța Divei este
statornică și poate să te însoțească
toată viața. Femeia Diva știe să se
îmbrace alegând cu discernământ
ceea ce i se potrivește , ceea ce-i dă
farmec și îi reprezintă personali-
tatea și starea sufletească realizând

echilibrul și armonia eleganței.
“Femeia imaginată de

mine pentru această colecție,
excelează prin grație, stil, senzua-
litate, iar mesajul pe care vreau să-
l transmit prin aceste ținute este
rafinamentul feminin. STAR-
DUST, o colecție amplă, șarmant
magnetică strălucitoare cu mult
glam”, spune designerul Liana Szi-
lagyi.

Alături de nume
mari ale modei
românești

”La City Fashion Week

am prezentat alături de nume
mari ale modei românești
George Hojbota -regele avan-
gardei - care este și idolul meu
și Romanita Iovan. Echipa City
Fashion a fost  foarte bine or-
ganizata sub îndrumarea dom-
nului Stefan Farell, m-au
primit și de această dată cu
multă căldură simțindu-mă ca
într-o familie.

Anul trecut la același
eveniment am obtinut premiul
pentru cea mai buna colecție
iar la această ediție colecția
Stardust a avut un real succes”,
a declarat designerul
sătmărean.

RALUCA JOFI

Spectacole pentru
elevi și copii
prezentate de 
Teatrul de Nord în
decembrie 2018

Înainte de vacanța de
iarnă, secția română a Teatrului de
Nord joacă pentru copii și elevi
spectacolele Cenușăreasa,
Profesorul de franceză și Prostia
omenească, în regia lui Andrei
Mihalache.  Comedia Profesorul de
franceză, de Tudor Mușatescu, se
reia după cinci ani de la premieră, și
se joacă marți 11 decembrie, de la
ora 17.00, și miercuri 12 decembrie,
de la orele 15.00 și 18.00, în
abonamente pentru elevi. Din
distribuție fac parte actorii: Dorina
Nemeș, Alina Negrău, Roxana
Fînață, Andrei Stan, Andrei
Gîjulete, Sergiu Tăbăcaru, Andreea
Mocan, Rora Demeter/Ioana
Cheregi, Raluca Mara, Anca
Dogaru, Crina Andriucă, Tibor
Székely, Carmen Frățilă, Carol
Erdos/Stelian Roșian, Cristian But.
Scenografia: Alexandru Radu.  Ca
în fiecare an, în decembrie, proiectul
Poveste de Crăciun al Fundației
Maria aduce în dar copiiilor aflați în
grija instituțiilor de stat și a ONG-
urilor din Satu Mare un spectacol și
întâlnirea cu Moș Crăciun, la
Teatrul de Nord. Anul acesta se
joacă Cenușăreasa, marți 11
decembrie, de la ora 10.00.
Spectacolul Prostia omenească are
premiera sâmbătă 15 decembrie, la
ora 11.00, în sala mare a Teatrului de
Nord. Prostia omenească în cele
două variante ale sale: Drobul de
sare - pentru cei mai mici și Soacra
cu trei nurori- pentru elevii de
gimnaziu și nu numai, își dorește să
restituie o comoară de limbă și
înțelepciune românească; cuvintele
scrise de Ion Creangă și de Anton
Pann își dau mâna cu muzica să vă
dăruiască Povestea vorbii și o oră de
bună dispoziție. Informații și bilete:
Agenția teatrală, str. Horea nr. 6.
Telefon: 0261712106, e-mail:
agentie.teatruldenord@gmail.com.
Bilete online: www.biletmaster.ro și
www.teatruldenord.ro.

Marți 11 decembrie 2018, ora
10.00 - Teatrul de Nord, Sala
Mare 
CENUȘĂREASA adaptare după
Frații Grimm și Charles Perrault
Regia: Andrei Mihalache
- Spectacol oferit copiilor din
centrele de plasament, în proiectul
“Poveste de Crăciun” al Fundației
Maria și Radio Transilvania
Marți 11 decembrie 2018, ora
17.00 - Teatrul de Nord, Sala
Mare
PROFESORUL DE
FRANCEZĂ de Tudor Mușatescu 
Regia: Andrei Mihalache
- abonament “Octavian Goga”
Miercuri 12 decembrie 2018, ora
15.00 - Teatrul de Nord, Sala
Mare
PROFESORUL DE
FRANCEZĂ de Tudor Mușatescu 
- abonament “Liviu Rebreanu”
Miercuri 12 decembrie 2018, ora
18.00 - Teatrul de Nord, Sala
Mare
PROFESORUL DE
FRANCEZĂ de Tudor Mușatescu 
- abonament “Mihai Eminescu”
Sâmbătă 15 decembrie 2018, ora
11.00 - Teatrul de Nord, Sala Mare
PROSTIA OMENEASCĂ
adaptare după Ion Creangă
Regia și scenografia: Andrei
Mihalache
- Premieră în afara abonamentelor
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la Satu Mare se pun
bazele unui
Compartiment de

Psihiatrie Pediatrică. În
prezent, sistemul de sănătate
sătmărean este deficitar la acest
capitol, în Satu Mare existând
doar Secții de Psihiatrie acuți
și Cronici pentru adulți, în
incinta Spitalului Județean de
urgență ii, și un Centru de
Sănătate Mintală, care
funcționează în cartierul Micro
16. 

În ultimii ani nu s-a
găsit un spațiu adecvat efectuării
procedurilor de recuperare a
copiilor și adolescenților. În
aceste condiții, acum a început o
conlucrare între mai multe
instituții pentru găsirea spațiului
potrivit desfășurării unui act
medical corespunzător. S-a decis,
astfel, amenajarea Comparti-

mentului de Psihiatrie Pediatrică
în clădirea în care, până în urmă
cu doi ani, a funcționat Centrul
Familial “Diana” de pe strada
Liviu Rebreanu.

Reprezentanți ai Con-
siliului Județean, Spitalului
Județean de Urgență, Direcției
Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului (DGASPC)
și ai Clubului Lions “Someș”
Satu Mare s-au întâlnit   pentru a
discuta demersurile care vor fi
făcute, astfel încât noul compar-
timent medical, destinat copiilor
și adolescenților, să funcționeze
cât mai curând. 

“Clădirea fostului Cen-
tru Familial “Diana” va fi
transferată din subordinea
DGASPC, în subordinea Spi-
talului Județean de Urgență,
printr-o Hotărâre a Consiliului
Județean. Procedurile vor începe
chiar din această lună. În ultima
ședință din acest an a Consiliului
Județean, vom supune aprobării

consilierilor un proiect de
hotărâre care vizează transferul
acestui imobil”, a declarat Pataki
Csaba, președintele Consiliului
Județean Satu Mare.

În prezent, imobilul de pe
strada Liviu Rebreanu se află
într-o stare de degradare destul
de avansată. Urmează să se real-
izeze un plan de investiție, iar
anul viitor va începe reparația
capitală a clădirii. Odată cu ame-
najarea clădirii în care va
funcționa Compartimentul de
Psihiatrie Pediatrică cu 10 paturi,
se va acorda asistență medicală de
specialitate atât beneficiarilor din
familii, cât și copiilor din
instituțiile sociale. La nivelul
județului Satu Mare există corp
medical specializat în această
ramură a medicinei, iar după
reparația capitală a clădirii, Com-
partimentul de Psihiatrie
Pediatrică va fi dotat cu toate mij-
loacele necesare unui act medical
de calitate.  

Primăria și Poliția
Locală Satu Mare au extins sis-
temul de supraveghere video a
oraşului, prin instalarea altor
40 de camere video pe lângă
cele 66 existente. Aceste
camere video au fost montate
în zonele de risc – în locuri
unde se petrec cele mai multe
furturi, spargeri ori accidente,
în vederea creşterii siguranţei
cetăţenilor şi scăderii
infracţionalităţii.

Sistemul va fi ges-
tionat de Poliția Locală, însă
imaginile vor fi puse la
dispoziţia mai multor
instituţii: Poliţia, Jandarmeria,
Inspectoratul pentru Situaţii
de Urgenţă, Ambulanţa etc.

La Satu Mare se pun bazele unui Compartiment
de Psihiatrie Pediatrică
8 Acesta va funcționa în clădirea fostului Centru Familial “Diana”

Sistem de supraveghere video, extins în oraș
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

florin dura

De închiriat!

Nord Vest Business Center vă stă la dispoziţie cu:
32 birouri cu suprafaţă cuprinsă între 18-25 mp
2 spaţii comerciale la parter 60 mp, 200 mp.

Petofi Sandor
Nr. 4 /A

0743 487 204

Nord Vest 
Business Center

Ultracentral!
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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.

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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Loga Dance School a par-
ticipat sâmbătă, 8 decem-
brie 2018, la Napoca

Dance Festival, concurs national
organizat la Cluj-Napoca, unde
au participat peste 200 de
perechi de dansatori.

A fost un concurs extrem
de reușit, cu performanțe foarte
bune obținute de perechile de la
Loga Dance School. Acestea au
cucerit  17 medalii, din care șase
medalii de  podium. 

S-a concurat la  clasele:
Debutanti, Precompetitional,
Hobby, E, D, Open Basic si
OPEN.
Perechile finaliste:
Korcsmaros Balint & Domokos
Blanka - Hobby 14-15 ani - Locul
1
Pater Andras & Medgyesi Hanna
- Precompetitional 10-11 ani - 2
dansuri - Locul 1
Simon Luca & Simion Amalia -
Open Basic Standard - Locul 2
Cristian Luca & Pintea Jessica -

Precompetitional 2 dansuri - 8-9
ani - Locul 2 
Smucz Cristian & Gheorghioi
Anacarina - Precompetitional 2
dansuri - Locul 2
Vekony Viktor & Loga Hajnalka -
Open Standard 16-34 de ani -
Locul 3
Varga Janis & Goras Mihaela -
Clasa E 12-15 ani - Locul 4
Kengye Adam & Illes Tamara -
Clasa D 14-15 ani - Locul 4

Kengye Adam & Illes Tamara -
Clasa Open Basic Standard 12-15
ani - Locul 4
Pop Daniel & Mihai Gloria -
Clasa Open Basic Latino 12-15
ani - Locul 4
Pater Andras & Medgyesi Hanna
- Precompetitional 10-11 ani - 3
dansuri - Locul 4
Varga Chris & Polak Hanna -
Clasa D 12-13 ani - Locul 5
Hornyak Daniel & Nagy Julia -

Clasa Open Basic Latino 12-15
ani - Locul 5
Hornyak Daniel & Nagy Julia -
Clasa Open Basic Standard 12-15
ani - Locul 5
Smucz Cristian & Gheorghioi
Anacarina - Precompetitional 3
dansuri - Locul 5
Diousi Rafael & Tala Alexia -
Open Basic Standard - Locul 6
Pop Daniel & Mihai Gloria -
Clasa D 14-15 ani - Locul 6

CRiSTiAN STAN

DANS SPORTIV

Loga Dance School, cu 17 perechi
finaliste la Cluj-Napoca

BASCHET FEMININ: FCC ICIM ARAD- CSM SATU MARE

Meci dificil pentru elevele lui Lopez

EVENIMENT

Se cunosc cei  50 de karateka NOMINALIZAȚI pentru
„Sportivul Anului 2018”  la AJK

Baschetbalistele de la
CSM joaca azi, la Arad, de la
ora 18,30, restanța cu FCC
ICIM. Partida ar fi trebuit să
se dispute la începutul lunii
noiembrie, doar că în acea pe-
rioadă Sala Sporturilor din
Arad a fost ocupată cu o
expoziție.

Sătmărencele vin după
succesul , 76-62, de sâmbătă cu
CSM Târgoviște, în vreme ce

formația arădeană a învins și
ea, vineri, pe Olimpia Brașov.

”Sper ca fetele să-și re-
vină fizic după efortul depus
sâmbătă. Adversarele au avut o
zi în plus de odihnă, sper ca
acest lucru însă să nu se vadă pe
teren”, spun oficialii CSM-ului.

Matea Tavic e în recu-
perare, dar va face deplasarea la
Arad, în rest tot lotul e valid.

Partida se va juca de la

ora 18,30 și va fi arbitrată de
Andrada Csender, Vlad Potra
și Cristian Trofim. Comisar
Radu Vaida.

De menționat că Sepsi
a învins duminică, 77-56, pe U
Cluj Napoca în etapa a 9-a a
LNBF.

Pe 19 decembrie se va
juca derby-ul campionatului, la
sala LPS, CSM Satu Mare-
Sepsi.

Se anunta lupta mare
pentru titlurile scoase de catre Aso-
ciatia Judeteana de Karate Satu
Mare. Pe 20 decembrie 2018  va avea
loc  a V-a editie a Galei Karateului
Satmarean.

Clubul  Samuraiul cu sec-
tiile din Satu Mare si Lazuri, Clubul
Energy Kardio, Clubul Okinawa si-

au  trimis nominalizarile pentru tit-
lul  „ Sportivul anului 2018” ,   care
vor fi   impartite pe categorii de
varsta:  
copii 1 (6-7 ani)  , copii 2 (8-9 ani) ,
copii 3(10-11 ani) , minicadeti (12-
13 ani)  , cadeti (14-15 ani)  , juniori
(16-17 ani)  si seniori (+18 ani). 

Se va acorda si titlul de  „Cel
mai tehnic karateka” la toate cate-
goriile sus mentionate.     Au fost alesi
din aproximativ 400 de karateka din
judetul Satu Mare, cei  50  care vor fi
premiati de   conducerea Asociatiei
Judetene de Karate, iar  7  (sapte)
dintre ei vor primi titlul suprem :
„Sportivul anului 2018” . 

Nominalizarile au fost fa-
cute in urma rezultatelor obtinute la
diferite competitii in tara si straina-
tate  dupa un punctaj bine stabilit de
catre antrenorii  Filer Ivan, Anzik Ar-
nold, Nyesti Csaba si  Magos Robert.

„Ma bucur ca, datorita
unor oameni inimosi, si anul acesta
se va tine aceasta gala care a devenit

deja o traditie , toti cei care au fost
nominalizati pentru aceste premii
sunt deja castigatori , deoarece au do-
vedit pe parcursul anului ca merita o
atentie deosebita din partea AJK” -
a declarat presedintele Asociatei Ju-
detene de Karate –Shihan Magos
Robert 6 dan.

Lista cu sportivii nominalizați: 
Vida Armin, Trif Stelian , Konya Ar-
nold, Molnar Daniel, Noghi Ed-
ward, Mihali Matei, Pop Mark, Pop
Laura, 
Nimigean Carina, Cernesteanu Ale-
xia, Hodrea Anna, Lapka Aida, Co-
nolos Sebastian,
Vaida Kevin,  Szfara Patrick, Vida
Mark, Sulyok Luca, Ardelean An-
drea, Tordoi Alex, Valicu Raul,
Dragosici Maya, Vida Aron,  Koma-
romi Ruxandra, Kereskenyi Fanni,
Cucuiet Cezar, Nyesti Nora,
Fazakas Magor, Nagy Tamas, Mar-
soscsak Kevin, Corodan Alexia,
Balog Alex, Pugner Donca  Gerard,

Popovici Fabio, Kovacs Kamilla, Ni-
migean Andrea, Marchis Alin,
Gherman Marius, Anzik Vanessa,
Anzik Ariana,
Circiu Patrick, Magos Robert Pa-

trick, Ardelean Horea, Pop Irina,
Nemet Maximilian, Cormos Talida,
Ardelean Krisztofer,
Olosuteanu Andrei, Baki Maya,
Szasz Robert.

ANUNȚ CSM
SATU MARE 
Clubul Sportiv Municipal Satu
Mare organizează concurs pen-
tru ocuparea postului contrac-
tual vacant, pe perioadă
nedeterminată, de economist,
grad profesional IA, Comparti-
ment Contabilitate, resurse
umane, administrativ. Candida-
ţii trebuie să îndeplinească con-
diţiile generale prevăzute de
art.3 din H.G.nr. 286/2011
pentru aprobarea Regulamen-
tului-cadru privind stabilirea
principiilor generale de ocupare
a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcţiilor
contractuale şi a criteriilor de
promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare
a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fon-
duri publice.
Cerinţe specifice pentru ocupa-
rea postului de economist, grad
profesional IA:
- studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă du-
rată absolvite cu diplomă de
licență, în domeniul economic,
specializarea contabilitate;
- vechime minimă în specialita-
tea studiilor solicitate 5 ani.
Concursul se organizează la se-
diul Clubului Sportiv Munici-
pal Satu Mare, P-ța 25
Octombrie, bl.17, ap. 2, în data
de 10.01.2019, ora 10 – proba
scrisă și în 16.01.2019, ora
10:00 – interviul.
Data limită până la care se pot
depune dosarele de concurs este
28.12.2018, ora 16:00.
Dosarele de concurs se depun la
secretariatul clubului, persoana
de contact:
Marcu Ileana
Clubul Sportiv Municipal Satu
Mare 
P-ța 25 Octombrie, bl. 17, ap. 2
Tel: 0361-808670

SPORT AZI 
LA TV
18:00 HANDBAL M
Steaua - PPD Zagreb DIGI 2
19:00 HANDBAL F Spa-
nia – România TVR 1
20:00 FOTBAL, LIGA
CAMPIONILOR
Galatasaray - FC Porto DIGI 1,
DOLCE, 1, LOOK
20:00 FOTBAL, LIGA
CAMPIONILOR
Schalke 04 - Lokomotiv Mos-
cova DIGI 2, TELEKOM 2,
LOOK
22:00 FOTBAL, LIGA
CAMPIONILOR
Barcelona – Tottenham DIGI
1, TELEKOM 1, LOOK
22:00 FOTBAL, LIGA
CAMPIONILOR
Liverpool – Napoli DIGI 2,
TELEKOM 2, LOOK
SPORT
22:00 FOTBAL, LIGA
CAMPIONILOR
Steaua Roșie – PSG DIGI 3,
TELEKOM 3
22:00 FOTBAL, LIGA
CAMPIONILOR
Inter - PSV Eindhoven DIGI 4,
TELEKOM 4
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Tradiționala ședință de
final de an în care sunt
anunțați laureații anu-

lui în sportul sătmărean a avut
loc ieri dimineață la sediul
DJST Satu Mare.

oficialii direcției în
frunte cu directorul adrian ar-
delean au prezentat listele
inițiale cu punctajele obținute la
final de an la sporturi olimpice și
neolimpice. Și au așteptat apoi
păreri, sugestii și... reclamații de
la reprezentanții cluburilor,
prezenți și ei la ședință.

Dacă la sporturi olim-
pice lucrurile au fost destul de
clare, fiind făcută o singură mo-
dificare în top 5, în schimb la
cele neolimpice am avut parte de
o răsturnare spectaculoasă de
situație.

Bartinczki attila de la
Karate Do carei a urcat pe
prima poziție după recalcularea
punctelor iar Lazin rybanna ,
anunțată inițial sportiva anului la
neolimpice, a trecut pe doi.

Din păcate, au fost și
nemulțumiți...Iar pe bună drep-
tate am zice și noi, echipa de
spadă de la cSm Satu mare ar fi
meritat măcar să fie în top 10
după rezultatele obținute anul
acesta...Doar că regulamentele
mtS le-au împărțit punctele

spadasinilor și astfel Szilagyi &
co au ieșit din top.

”astea sunt regulile de
calculare a punctelor. La echipe
la sporturi considerate jocuri
punctele se dublează iar la echipe
unde se consideră că sunt spor-
turi individuale , gen scrimă,
punctele se împart la numărul de
sportivi. așa s-a ajuns la această
situație”, a explicat Ioan arde-
lean, referent în cadrul DJSt
Satu mare.

La sporturi olimpice
am consemnat o premieră ...o
echipă, cea de baschet de la
cSm Satu mare, a încheiat anul
pe primul loc în ierarhia DJSt
...titlul de vicecampioană
națională a urcat pe primul loc
echipa de baschet , iar în clasa-
ment nu au mai fost adăugate și
punctele aferente titlului de vice-
campioană și de la baschet 3x3
( și el sport olimpic), iar
câștigarea Ligii europei centrale
n-a fost amintită...

”e o onoare pentru noi
să fim primii în top la final de an.
Sperăm ca și anul viitor să adu-
cem rezultate deosebite la Satu
mare și, de ce nu , un titlu , cel
care ne lipsește în palmares”, a
spus managerul echipei, Florin
mureșan, prezent la ședință.
acesta a anunțat că premiul de
1500 de lei care este oferit echi-

pei de DJSt la gala de pe 19 de-
cembrie va fi donat unui caz so-
cial. ” am vorbit și cu fetele și cu
antrenorii și vom face o donație
înainte de sărbători. ne dorim să
ne implicăm mai mult și în astfel
de acțiuni caritabile cu echipa
noastră” a mai spus mureșan.

Festivitatea de premiere
va avea loc pe 19 decembrie la
taberele Școlare.

Sporturi olimpice
1. cSm Satu mare, echipa de
baschet 24p

2. Fischer márk (atletism LpS)
21p
3. andrei Barbul lupte greco-ro-
mane (cS Satu mare) 17,5
4. mácska Ádám (spadă cSm)
10,75
5. Sámel Lóránd (judo cSm
Satu mare) 10
au mai punctat Ioana Borodi

(atletism), mădălin Bulgăr
(lupte cS Satu mare), 
Denis Țicle (atletism carei), pék
Sándor ( lupte cS Satu mare)
toți cu 10 puncte
Sebastian coț (judo cSm Satu
mare), tudor Surducan (scrimă
cS Satu mare)
raul Zarzu (lupte cS Satu
mare) toți cu 7 puncte.
echipa de baschet junioare u 16
de la LpS-cSS Satu mare, antre-
nată de adriana pricop
Laurențiu Vădan (atletism LpS-
cS) 6 puncte.
Bogár rudolf (box Voința Sm)

5puncte
Sporturi neolimpice
1. Bartincki attila (karate Karate
Do B.F.K.S.) 201 puncte
2. Lázin rybanna (karate, cSm)
146
3. Váncsa Daiana (karate, cSm)
103,75
4. cornel Bota (karate, Yakuza)

95
5. Kalocsai Zoltán (karate, Ya-
kuza) 82,5
6. Lemák Hanna (karate, VSK)
77,5
7. adrian Bălăceanu (karate, Ya-
kuza) 75
8. Diana tripon (karate, Yakuza)
65
9. alexandra pintea (karate, Ya-
kuza) 56,5
10. talida miclăuș (karate, Ya-
kuza) 60
11. cristian Hotea (karate, Ya-
kuza) 45
12. Éles Bence (karate, Yakuza)
44

13. Érseki Benjamin (karate, Ya-
kuza) 37,5
14. Viski emília (karate, Yakuza)
27,5
15. andreea Druța (karate, Ya-
kuza) 22,5.

top DJSt Satu mare

Echipa de baschet de la CSM și karateka Bartinczki
Attila, laureații anului în sportul sătmărean

așa cum ne-au obișnuit în
ultimii ani , luptătorii de la cS cetate
ardud au fost la înălțime la turneul
organizat în weekend chiar de ei sub
cetate...

a fost a 10-a ediție a
turneului internațional de la ardud
și, chiar dacă numărul participanților
a fost mai mic ca în alți ani, acum val-
oarea competiției a fost mult mai
ridicată.

”am avut loturile naționale
din ucraina și ungaria, sportivi
medaliați la europene, plus o țară
nouă, Spania. În fiecare an mai
adăugăm o țară nouă printre
participanți iar asta nu poate decât să
ne bucure” ne-a spus antrenorul
tudor Barbul. acesta s-a declarat
mulțumit și de modul în care
sportivii săi s-au prezentat la acest
turneu.

”am terminat pe primul
loc în clasamentul pe echipe. mă
bucur că deși suntem la final de an și

poate că a apărut și o stare de
oboseală, băieții au dat tot ce e mai
bun acasă la ei și au obținut rezultate
deosebite” a completat tudor Barbul.
Rezultatele obţinute de CS Satu
Mare – Cetate Ardud:
Tineret: mădălin Bulgăr (60 kg) –

locul 1, marius Bulgăr (60 kg) – 2;
Juniori: marian Zaha (50 kg) – 1,
andrei Buzilă (71 kg) – 1, peter pek
(71) – 2;
Cadeţi: trandafir Silaghi (41 kg) –
1, romero taiso (41) – 3, paul oros
(51 kg) – 2, matei Suciu (55 kg) – 3,

mihai ghicean (62 kg) – 2, manuel
oros (75) – 2, andrei Barbul (80) –
1;
Copii: teodor Bulgăr (27 kg) – 3,
Daniel nistor (32 kg) – 1, alex olah
(55 kg) – 1, andrei Baltos (55 kg) –
2, alin Vădan (55 kg) – 3, Verner

czumbil (90 kg) – 1, Daniel Varga
(90 kg) – 2.
În clasamentul cluburilor, cS Satu
mare – cetate ardud a încheiat pe
primul loc. pe doi s-a situat Honved
(ungaria), iar podiumul a fost com-
pletat de Beregovo (ucraina).
Sportivii sătmăreni sunt antrenaţi de
tudor Barbul, Feri Szabo, Ludovic
Lieb, claudiu Blaga şi norocel Bar-
bur.

cupa cetate ardud a fost
organizată de: primăria ardud,
Direcţia Judeţeană pentru Sport şi
tineret Satu mare, consiliul
Judeţean Satu mare, cS Satu mare,
asociaţia Judeţeană de Lupte Satu
mare, aS cetate 800.
Se aduc mulţumiri lui ovidiu Duma
– primarul oraşului ardud, Daniel
micu, nicu avorniciţii, Beniamin
Berende, Liceului tehnologic ardud,
cluburilor participante, arbitrilor,
antrenorilor şi instituţiilor de
învăţământ de care aparţin sportivii.

Lupte greco-romane

Primii la organizare, primii și în clasamentul pe echipe
8 cS cetate ardud a terminat pe primul loc la echipe la turneul organizat în weekend   
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OFERTE DE SERVICIU 

l Caut persoana pentru ingrijire
batrana la domiciliu, 8 ore/zi, 6 zile
pe saptamana.
Tel. 0756 062 156
l Angajez excavatorist cu experi-
enta. salariu motivant. Tel
0740899509
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI
l Transport marfa, balast, mate-
riale constructii, etc. 0747 206 222
l Transport ieftin nisip, balastru,
diverse, cu auto 3.5 tone. Telefon
0770975715
l Duc-aduc persoane pe ruta Ro-
mania-Germania-Romania, la
fiecare sfarsit de saptamana. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse,
3,5 tone. Telefon 0753-660219,
0763-758923.
l Transport marfă 3 mc,
următoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientului.
Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Transport balast, nisip, pamant,
moloz, etc. ieftin. Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti,
fier forjat, diverse lucrari in metal,
dulgherie lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete Aus-
tria, Germania, Belgia, Olanda.
Telefon 0755.202.118
l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren. In-
formatii telefon 0753924223.
lRetapiţez canapele. 0749-596016.

TERENURI

l Vand locuri de casa cu PUZ,
utilitati zona Diana Dara.
0744513509
l Vand PUZ in elaborare cu 17
locuri de casa, str. Ion Popdan.
0744513509
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.
lVand gradina cu gard, str.Careiului,
drum dalat, 975 mp. Tel 0747645166

VÂNZĂRI APARTAMENTE

lApartament 3 camere decoman-
date Carpati 2, 49.000 euro nego-
ciabil, 0770889284
lVand apartament 3 camere, zona
centrala in satu Mare, 86 mp, etaj 4,
caramida, geamuri termopan, mi-
crocentrala, 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=7bucati, 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
c a m e r a . Te l . 0 7 6 2 6 0 1 4 8 7 ,
0762401486
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE
l Vand porc gras in Decebal, dru-
mul principal, nr.18. telefon
0752.642.484
l Vand sfecla furajera, Camin,
0749019110.
l Vand  cos metalic pentru de-
pozitat malai, Lungime 3m, Latime
1m, Inaltime 2m. Pret estimativ 890
lei.Tel.0744755791

VANZARI AUTO
l Vand Mercedes Sprinter 213,
din 2012, inmatriculat, 9 locuri,
rosu, impecabila. 0744897711.

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

CHIRII
l Dau in chirie spatiu comercial,
str.Careiului, 40mp. Tel 0744.252.824

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

Lansez porumbei albi la nunţi
sau alte evenimente. Telefon
0742-784765, 0723-969946.

Instructor auto, autorizat,
categ. B. 0746-604824.

Vând casă pe strada Retezatu-
lui nr. 30. Curte comună. Preţ
32.000 euro sau schimb cu
apartament. 0740-227618. 

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: li-
ving, 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 ace-
stor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr.
4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 07.12.2018, ora 10:00. In situatia in care aceste
bunuri nu se vor vinde la termenul din 07.12.2018, urmatoarea licitatie avand ca pret de
pornire suma de mai sus, va avea loc in ziua de 21.12.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.
Melania SRL – cladire administrativa de tip P+M (suprafata construita de 80 mp iar cea
desfasurata de 160 mp, iar suprafata utila este de circa 138,70 mp), depozit de tip P (supra-
fata construita egala cu cea desfasurata de 130 mp, iar suprafata utila de circa 110,50 mp),
teren intravilan (1772 mp) situate in Viile Satu Mare, str. Principala, nr. 112, jud. Satu Mare
la pretul de 144.042 lei si stoc de marfa (materiale de constuctii si bunuri gospodaresti) la
pretul de 2.790,34 lei. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichi-
datorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare
la data de 07.12.2018, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul
din 07.12.2018, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele de 14.12.2018,
21.12.2018 si 28.12.2018, la acelasi pret.
Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbracaminte la pretul de 2.424
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 07.12.2018,
ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 07.12.2018, licitatia
va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in ziua de 14.12.2018, 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
necesare 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.

GNV
Mica Publicitate

ANUNTURI DE MEDIU

l Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare anunta publicul interesat ca PUZ-
Constructie de statie de baza pentru servicii de comunicatii electronice , Certeze,
nr.cad.101209, 100347, jud.Satu Mare titular Ciorba Petru nu necesita evaluare de
mediu si evaluare adecvata, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Observatiile si comentariile publicului privind decizia etapei de incadrare se trimit, in
scris la sediul APM Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012,
fax.0261733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30,
vineri intre oerle 8-14 in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului. Decizia
motivata poate fi consultata la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro
l Sc Topagrar SRL Craidorolt anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii
de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul "Construire depozit chimicale, corp
administrativ si amenajare statie de carburanti" propus a fi amplasat in Craidorolt, nr.cad
101102. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B si la sediul SC Topagrar
Craidorolt in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele 8-14. Observatiile
publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare
l SC Mondostyle SRL cu sediul in mun.Satu Mare, str.Alecu Russo, nr.31, jud.Satu
Mare anunta solicitarea emiterii autorizatiei de mediu pentru activitatea cod
CAEN:3101-Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine; 3102-Fabricarea de mo-
bila pentru bucatarii;3109-fabricarea de mobila n.c.a. desfasurata pe amplasamentul
din mun.Satu Mare, str.Cerbului, nr.19, jud.Satu mare. Consultarea documentatiei, sug-
estii si reclamatii se pot depune 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. Pentru
orice informatii referitoare la activitate va puteti adresa la Agentia pentru Protectia
Mediului Satu Mare, te.0261-736003; tel/fax 0261-733500; e-mail
office@apmsm.anpm.ro

S.C.M Dr. Coica angajeaza 
Medic Specialist Medicina de Familie. 

Telefon 0732116820.
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EURO INSOLV S.P.R.L., scoate la vanzare,
prin procedura insolventei, bunurile falitelor:

case, apartamente,terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel.

0749212108

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre societatea
noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich, su-
prafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depozite,
sopron, etc) cu suprafata totala construita de 1.652
mp si teren aferent in localitatea Ambud, Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) – 13.714 lei
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spaţii
de depozitare şi de producţie, situată în localitatea Satu
Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare 684.416 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clădiri
de depozitare si producţie, cu terenul aferent, situată în
localitatea Moftinu Mic, strada Principala, nr. 110, ju-
deţul Satu Mare, la 170.488 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354
euro.
Proprietate imobiliară (SC Orientlux SRL) de tip: clă-
diri, 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 administrativ, clădirea anexă - sala
cazanelor;  clădire depozitare – prezentare; clădirea de-
pozit; clădirea depozit materiale; platformă dalată),
teren intravilan 14.262 mp, la prețul de 7.092.643 ron.
Licitatiile 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. Acestea 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 demolabile – 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 Decebal, str.
Pocăiţilor, f.n., comuna Vetiş, judeţul Satu Mare, 2300
mp, la suma de 23.337 lei.
Teren intravilan 1000 mp. Situat in Balta Blonda f.n.
nr. top. 120/1 la suma de 33.040 lei.
Teren 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 marcat,
chiller, ventiloconvector, la 11.619 lei

SC BROS CONSTRUCT SRL
Diverse utilaje de constructii si mijloace de transport. 

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 transport.

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 300
peugeot 2.676
dacia 1305 300
pompa rk 680
combina frigorifica 277
casa de marcat 172
casa de marcat 144
sistem de supraveghere 243
sistem de supraveghere 231
mobilier 450
sistem gestiune1.628
sistem gestiune1.910

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 transport

SC DORIS NET SRL

Autobasculanta Volvo FM 480 la 93.620 ron.
Autoutilitara Man TGA 41390 la 142.081 ron.
Autoutilitara Man TGA 41410 la 116.912 ron.

SC 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 in-
tretinerea 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 ju-
diciar 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 INDUSTRIES
SRL ora 10:00, SC C&V LOREMAR SRL 10:30, SC
MANITA GUINEEA SRL 11:00, SC CONSUL
TRUCK SRL 11:30, SC AG DUPLEX SRL 12:00,
SC PANATEK 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 dinaintea licitatiei,
ora 15:00.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de lichi-
dator 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 Lici-
tatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de administrator judiciar al debitoarei Consul
Truck Srl, numită prin Încheierea  nr. 449/F din data
de 10.06.2015, pronunţată de Tribunalul Satu Mare,
Secţia a II- a Civilă, de Contencios, Administrativ şi
Fiscal, în dosarul nr. 1212/83/2015,
Vinde prin licitaţie publică cu strigare, imobil situat în
Dorolț, nr. 233/D înscris în CF: 102064, top: 102064.
Jud. Satu Mare, ce constă in teren intravilan, în
suprafață de 2800 mp, și hală sevice, cu suprafata de
405 mp la pretul de 262.000 lei. Licitatiile se vor ține
în fiecare zi de vineri la ora 11:30, în Satu Mare, str.
Nicolae Balcescu, nr.10.
Prima licitaţie va avea loc la data de 30.11.2018 ora
11:30, la sediul procesual ales al lichidatorului judiciar
din Satu Mare, str. Nicolae Balcescu, nr.10, jud. Satu
Mare.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în calitate de admi-
nistrator judiciar, scoate la vanzare prin licitatie
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 administratorului judiciar, str. N. Bal-
cescu, nr.10, SATU MARE, in fiecare zi de joi, ora
11:00

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichi-
dator judiciar al debitoarei NORD STERN BEVE-
RAGE INDUSTRIES SRL, numit prin Sentinţa
civilă nr. 7/2017/F din data de 11.01.2017 pronunţată
de către Tribunalul Satu Mare, Secţia a II-a Civilă, de
Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr.
3795/83/2013 scoate la vânzare prin licitație publică,
Complex clădiri , amenajări și teren intravilan “ ,
formată din bunurile imobile, cu destinaţie
agrozootehnică - industrial - comercială situată în loc.
Livada , Livada Nouă , f.nr., jud. Satu Mare ce constă in
construcții 15.946 mp, platform betonată 25.000 mp,
teren intravilan 73.211 mp, la prețul de 4.419.571 ron,
si teren extravilan arabil 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. Balcescu,
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 (show-
room, birouri, service auto), teren intravilan 5.200 mp,
mijloace fixe, piese de schimb, scule si dispositive veri-
ficatoare, toate la prețul de 1.412.488 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

CARDIOLOGIE 
Dr. Banut Dan 
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Apartamente:
Apartament, 78,85 mp + garaj în suprafață de 16,80
mp din și cotă de 1/3 parte teren, Satu Mare, str.
Trandafirilor, nr. 43 – 35.396,55 euro
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:
Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, situat în
loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N., înscris în CF
154693, având nr. cad. 154693 – 53.200 euro + TVA.
Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu Mare, str.
Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare,
proprietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL, drum
pavat - 89.620,00 euro + TVA
Teren intravilan, 66 mp, situat în loc. Satu Mare, str.
Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare, pro-
prietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL, drum pavat
- 3.460,00 euro + TVA
Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu Mare, str.
Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare, pro-
prietatea SC C&G Asset Arhitecture SRL, drum pavat
- 3.105,00 euro + TVA
Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat în loc.
Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu Mare, propri-
etatea SC C&G Asset Arhitecture SR, cale de acces -
1.330,00 euro + TVA
Teren intravilan, 10.774 mp, situat in comuna Poiana
Lacului, sat Samara, jud. Arges + Teren extravilan,
12.309 mp, situat in comuna Sapata, jud. Arges – 528
euro
Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu Mare
str. Amațului“. Proprietatea este de tipul teren arabil ex-
travilan - categoria de folosință arabil. 7.504 euro
Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu Mare
str. Amațului“. Proprietatea este de tipul teren arabil ex-
travilan - categoria de folosință arabil.–14.256 euro
Teren intravilan în suprafață de 4.609 mp și
construcții formate din magazie de ierbicide având SC
110 mp, magazie de cerereale cu SC de 250 mp și pod
având SC de 20 mp – 25.550 euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”), situat
în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud. Harghita,
având aria construită de 1.209 mp și suprafața utilă totală
de 4.132,99 mp și depozit, având ac. 75 mp + teren in-
travilan format din două parcele, având suprafața totală
de 3.223 mp – 1.400.000 euro
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
Spațiu industrial și teren aferent în suprafață de
31.096 mp situate în loc. Satu Mare, str. Depozitelor,
nr. 24A, jud. Satu Mare - 372.320 euro + TVA; Doza-
tor DA2-6 și Copiator Minolta - 928 lei + TVA 
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., situate în loc. Deva,
str. 22 Decembrie, nr. 180, jud. HD– 88.600 euro
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 - 259.724
euro
Spațiu industrial, S+P+1E, compus din sediu social,
atelier mecanic, atelier de debitat bușteni, depozit ma-
terial lemnos, depozit produse finite, vestiar, grup social,
atelier finisaje, hală montaj, sală de mașini, atelier deb-
itare, copr administrativ  în suprafață utilă de 3.268,80
mp + teren intravilan în suprafață de 9.007 mp, situat
în loc. Tășnad, str. Santăului, nr. 4, jud. Satu Mare -
123.840 euro
Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, situat  în
loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare,
înscris în CF 101574 având nr. top 760/9 +
Construcție zootehnică ( extratabulară ), alături de
anexă gospodărească ( tabulară ) și șopron deschis ( ex-
tratabular ) + Teren intravilan în suprafață de 4.300
mp, situate în loc. Mărtinești, str. Avram Iancu, F.N.,
jud. Satu Mare, înscrise în CF 101228, având nr. top
760/10/B și 760/10/B-C – 146.700 euro
Clădire comercială având suprafața utilă de 256 mp și
teren aferent în suprafață de 300 mp, situate în sat Trip,
str. Principală, nr. 144, jud. Satu Mare - 99.095 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap. 2,
compus din spatii comerciale, de productie si depozitare,
in suprafata utila de 512 mp + teren aferent de 772 mp
dintr-un total de 1.150 mp – 124.355 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud. Satu
Mare, compusa din grajd de animale, SU 1.400mp, con-
structie cu destinatie administrativa, productiva si de-
pozitare P+E, SU 144mp + teren extravilan 21.500 mp
+ utilaje agricole și industriale – 698.000 lei
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
Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp (
proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situate in
loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare - 47.810 euro 
Spatiu de productie croitorie si locuinta de serviciu,
loc. Negresti Oas, str. Victoriei, nr. 133– 48.320 euro 
Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50 mp,
șopron depozit în suprafață de 220 mp, baracă închisă
în suprafață de 14 mp, înscrise în CF 100634 Gherta
Mica, având nr. 3658/5 C1 + bunuri mobile – 30.695
euro (Terenul în suprafață de 3.193 mp pe care este am-
plasat imobilul este proprietatea persoanei fizice Ștrango
Vasile și nu face obiectul prezentei vânzări)
Imobil comercial si socio administrativ, P+M, 150
mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 7.183 euro
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
Proprietatea imobiliară “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. – 1.676 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Hotoan, nr. 16, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial
cu suprafața construită Sc= 128 mp și suprafața utilă Su
=105 mp, clădirea este edificată pe un teren de 3.863
mp care aparține altui proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 145 Hotoan
nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. –
8.069 euro
Proprietatea imobiliară “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 924 mp, care aparține aceluiași proprietar, pro-
prietatea teren și clădire este întăbulată în extrasul de
carte funciară 256 Ady Endre nr. cad. 217 - 8 Ady Endre,
comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.892 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Ghenci, nr. 43, co-
muna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu comercial
cu suprafața construită Sc= 292 mp și suprafața utilă Su
=216 mp, clădirea este edificată pe un teren de 446 mp
care aparține altui proprietar, proprietatea este întăbulată
în extrasul de cartea funciară 11 Ghenci, nr. cad. 431;
485 Ghenci, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.883
euro
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare , Calea Tra-
ian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp - 553,52
euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str. Vic-
toriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00 mp - 740
euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str. Vic-
toriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -446,40
euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr. 1,
în față la hale de lactate, suprafața 3,74 mp - 553,52 euro
+ TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața nr. 2,
lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp - 553,52 euro +
TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța Unirii, str. 22
Decembrie, 5,00 mp - 372 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Pța Someș,
colț semafor spre spital, suprafața 3,74 mp - 553,52 euro
+ TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, peste drum
de Spitalul Vechi, pe colț, suprafața 3,74 mp – 553,52
euro + TVA.
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, bd. Lucian
Blaga, pe colț de Farmacia Catena, suprafața 4,80 mp –
710,40 euro + TVA

Închirieri:

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

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează să
se supună reglementărilor legale în vigoare la data
perfectării tranzacției, cumpătorul urmând să su-
porte obligațiile care îi revin din acest punct de ve-
dere.

Auto:
Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900 kg,
putere motor 338kw, an fabricatie 1998, motorina,
rulaj estimate 1.200.000 km – 4.371 euro + TVA
Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg –
1.300 euro + TVA
Autoutilitară N3, BC autotractor, marca MAN,
model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică 10.518
cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr. de înmatric-
ulare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA, posibilități de
rată
Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 –
1.645 euro + TVA

Diverse:

Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capac-
itatea 3 mc – 12.991 euro + TVA – propietatea Termo
Construct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din îmbrăcăminte,
jucării, obiecte de igienă, accesorii, diverse pt. animale )
– 9.908 lei + TVA propietatea Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea Spencer
SRL – 3.289 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea Ioana
Nico Service 90 SRL-D – 5.665,95 lei + TVA
Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea Ionică
Trip SRL
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii,
auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) proprietatea
Girobel Company SRL
Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea Salu-
brizare Someș Sud SRL
Bunuri mobile ( auto pentru piese ) proprietatea
Luca SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea Vero
SRL
Bunuri mobile ( mașini, echipamente și instalații mi-
jloace fixe, obiecte de inventor și stocuri de marfă ) pro-
prietatea Zidul Chinezesc SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Luciana
Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) propri-
etatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL
Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii 2000
SRL
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea
Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) proprietatea
Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Sebast-
ian SRL
Bunuri mobile ( mobilier, echipamente tehnologice )
proprieatea Farmacia Buna Vestire SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest Con-
struct SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro Alfa
SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea Alessy
Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele, etc
) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu plat-
forma, flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Eu-
robovis SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar ) pro-
prietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de
ambalat, dospitor și cuptor ) proprietatea Conti Panif
SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila ) pro-
prietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto, stoc
de marfă format din material de construcții ) propri-
etatea Com Prod Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) proprietatea
Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente ) proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Danciu
Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj, stoc
de marfa format din panouri sectionale pentru usi
de garaj, auto ) proprietatea Mirosof SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto ) propri-
etatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea
Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (, utilaje constructii ) proprietatea
Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D

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

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

sau www.insolventasm.ro

www.admininsolv.ro

Informatii suplimentare 0361.402.200
ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată în re-
gistrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu

Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar
a urmatoarelor falite:  
• SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, societate  în faliment, in bankruptcy, en faillite,- vi-
trina 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 FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL, societate în  faliment, in bankruptcy, en faillite bu-
nuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4
fete, utilaj multiplu, banzic.
• COMTANANGELI SRL , societate în faliment, in bankruptcy, en faillite bunuri mobile și stocuri de
marfă cu o valoare de piață de 94.355,00 lei.
• SC   SERVICII DEPANAJ     SRL, societate în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en re-
dressement, 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, co-
muna 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 21.12.2018, 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 14.12.2018, ora 15:00   la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare.
• Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la Mocca Cafe)
bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro .
• SC INTERCONSTRUCT CERTEZE SRL,societate în reorganizare judiciară, in judicial reorgani-
sation, en redressement
- apartament  cu 3 camere situat în Florești, jud. Cluj, str. Avram Iancu, nr. 404, parter, ap.1, comuna Florești,
județul Cluj, preț 251.200 lei.
-Licitaţia va avea loc în data de 14.12.2018, ora 14:30 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 
• SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL, societate în faliment, in bankruptcy, en faillite
- vânzarea în bloc: bunul imobil reprezentat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp+ construcție
aferentă (sere), stituat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, îmrepună cu utilajul și echipamente cu montaj
( centrală termică, combustibil biomasă, cu montaj sistem complex de irigare.) Preț 2,531,144 lei + TVA.
- vânzare individual a bunurilor mobile reprezentate de TRACTOR LAMBORGHINI R155DT preț
53.147,2 lei , încărcător frontal preț 19.253,8 lei , mașină bilonat preț 18.828,8 lei, freză rotativă FREZĂ
F2140 preț 11.484,2 lei, remorcă agricolă UATL15SS preț 8.172,8 lei, autoutilară frigorifică MERCEDES
SPRINTER 316 CDI preț 47.990,0 lei, instalație procesare preț 46.946,6 lei prețurile nu conțin TVA.
-Licitaţia va avea loc în data de 21.12.2018, ora 14:00 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. 

• NELACOMIMPEX SRL, în lichidare,  Adresă sediu social: Sat Vama, Comuna Vama, Str. VALEA
MARIEI, Nr. 135, Judet Satu Mare, Identificator Unic la Nivel European (EUID):
ROONRC.J30/16/1998, Cod unic de înregistrare: 10094819 prin lichidator  administrativ ADMIN
INSOLV SPRL  numit prin  rezoluția    nr.   9179 din data de  27.11.2018  pronunţată de către Oficiul Re-
gistrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 34560/26.11.2018 notifică deschiderea
procedurii de lichidare împotriva debitorului NELACOMIMPEX SRL, în lichidare .

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este  de 10 zile de la primirea prezentei notificări.

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la adresa
din localitatea Satu Mare, strada Avram Iancu , nr. 49 , judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa cre-
dală.
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SECURITY RISC RG SRL
SATU MARE 
0751042012

Informare privind analiza de risc
la securitate fizica

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

Preturi negociabile. 

Contact la numarul de mai sus.

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

Magazin La Cristi
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecul astăzi îşi vor face zeci de
planuri şi tot de atâtea ori se vor
răzgândi în privinţa lor. Există riscul
de a anula o clătorie importantă, din
cauza unor circumstanţe
nefavorabile.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii astăzi ar trebui să stea retraşi, fără
să încerce să intre în conflcite sau să
poarte discuţii neplăcute, mai ales dacă
nu îi priveşte acest aspect.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii îşi vor dedica această zi
familiei. Totul va ţine de copii,
partenerul de viaţă sau părinţi. Nu sunt
excluşi nici fraţii sau surorile.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Racii vor avea, astăzi, o atitudine
nostalgică. Deşi sunteţi extrem de
visători, nu lăsaţi trecutul să vă
afecteze prezentul sau viitorul. 

LEU (23 iulie – 22 august)
Leii se vor vedea, astăzi, ca cele mai
importante persoane din lume. Deşi
sunteţi importanţi pentru persoanele
din jurul vostru, nu aţi ajuns încă să
conduceţi lumea. 

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Fecioarele au parte de o zi liniştită,
fără energii negative din partea celor
din jur, S-ar putea să participaţi la un
eveniment plictisitor, din care nu veţi
avea scăpare şi nu veţi putea pleca.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
O să primiţi un cadou şi cu şi fără un

motiv anume - poate va scoate cineva
la un restaurant, la un spectacol.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Mulţi Scorpioni vor avea o dispoziţie
excelentă astăzi. Cu o astfel de stare,
va fi uşor de gestionar orice proiect.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Astăzi, Săgetătorii nu pot ignora
chestiuni legate de relaţiile lor de
prietie. Nu întârzia porţi un dialog cu
un amic supărat.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Unul dintre aspectele importante
ale vieţii va fi complet revizuit astăzi:
fie viaţa personală, fie cariera,fie
direcţia de dezvoltare a afacerii
personale. 

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Astăzi nu ai parte nici de mari
victorii, dar nici de înfrângeri
enervante. Mai degrabă e o zi în care
decideţi că e mai importantă
relaxarea, mai ales când ai propria
afacere. 

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Majoritatea nativilor Peşti va
petrece ziua cu o stare de
înţelegere faţă de ceilalţi.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

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

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

Recomandare

20: 30 - O luptă personală
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 O luptă personală 23:00
Vagabondul milionar 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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Când vezi astfel de
imagini îți vine să te întrebi:
oare câți mai sunt din ăștia?
Sperăm că nu mulți. Dar de
fiecare dată rămânem mirați
cât de mare este grădina
Domnului. Și câți sar gar-
dul. Probabil că șoferului
acestei mașini i-a fost lene
să urce la parcarea de la etaj
a noului mall și ce și-a zis...?

Să parcheze el mai altfel.
Numai că Dumnezeu nu
bate cu bota. Și nu ar strica
faptul ca atât polițiștii lo-
cali, cât și cei naționali, să-i
aplice acestuia și o amendă
zdravănă. Permis sus-
pendat? Talon reținut? Nu
se poate?! Pentru astfel de
specimene ar trebui să se
poată... orice...

Zece ani Nord Vest TV
8 Cântecul dedicat sărbătorilor de iarnă Nord Vest TV, oferit
telespectatorilor pentru al zecelea an la rând

Pentru al zecelea an con-
secutiv, cântecul dedicat
sărbătorilor de iarnă

nord Vest tV poate fi ascultat
atât pe canalul clasic nord Vest
tV, cât și pe site-ul televiziu-
nii, dar și pe paginile de face-
book ale GnV și nVtV. În
acest an este vorba despre o
piesă veselă, compusă de trupa
Fun Factory și care în varianta
originală se numește Love of
my live. Versurile din limba
engleză au fost înlocuite cu
versuri în limba română, iar
noua piesă se numește Zece ani
nord Vest tV. 

Dacă până acum, cu o
singură excepție, de acest proiect
se ocupa aproape singură doar
realizatorul TV Raluca Jofi, în
acest an i s-a alăturat și colegul ei
de la Gazeta de Nord-Vest,
Florin Dura. Cei doi au compus
împreună versurile în limba
română, iar Raluca a interpretat
refrenul, în timp ce Florin s-a
ocupat de partea de rap a piesei. 

“Nu îmi vine să cred că
au trecut 10 ani de când fac parte
din această echipă minunată,
echipa Nord Vest TV. An de an,
am realizat câte o melodie în
pragul sărbătorilor de iarnă, o
melodie uneori cunoscută, alte-
ori mai puțin cunoscută, însă
versurile au fost de fiecare dată
legate de sărbătoarea
Crăciunului, de noul an, versuri
legate de familia Nord Vest TV,
de familia de acasă, de bucurie în
general. Anul acesta, la melodia
cu numărul 10,  am cântat alături
de colegul meu Florin Dura și
am rămas plăcut surprinsă să
descopăr că are o voce bună.  Am
ales o melodie cunoscută a anilor

90, este vorba despre “Love of
my life” a trupei Fun Factory și
sperăm să placă telespectatorilor
noștri. Ca și de fiecare dată cel
care ne-a ajutat la realizarea aces-
tei melodii a fost Cristi
Chiorean de la Sing Song Stu-
dio, iar filmările au fost făcute de
colegul nostru Vlad Crasnai. Am
hotărât împreună ca videoclipul
din acest an să se filmeze în
orașul nostru pentru că Nord
Vest TV este despre Satu Mare.
Am filmat noaptea când orașul
este atât de frumos luminat, iar
ceea ce a ieșit puteți să vedeți și
voi. Prin intermediul acestei
melodii vă doresc sărbători fru-
moase alături de cei dragi”, a de-
clarat Raluca Jofi. 

”A fost o provocare
pentru mine să particip la acest
proiect alături de colega mea,
Raluca, și cred că împreună cu
cei de la Sing Song Studio, unde
a fost înregistrată piesa, și cu aju-
torul lui Vlad Crasnai, care a fil-
mat și montat videoclipul, am
făcut o treabă foarte bună.
Sperăm ca și publicul sătmărean
să aprecieze munca noastră”, a
afirmat și Florin Dura. 

Piesa ”Zece ani Nord
Vest TV” poate fi ascultată, din
această seară, atât pe emisia
clasică a canalului Nord Vest TV,
cât și pe site-ul televiziunii, pre-
cum și pe paginile de facebook
ale Nord Vest TV și Gazeta de
Nord-Vest. 

Oare câți din ăștia
mai avem?

Cristian stan

Vino împreună cu
copilul tău,
duminică, 30 de-
cembrie, la Satu
Mare Shopping
Plaza, te așteptăm
cu multe surprize.
De la ora 17:00
copilașii vor cânta și
vor dansa alături de
îndrăgita Ella Bella,
iar de la ora 18.00 va
avea loc  marea ex-
tragere a tombolei
numărul 4, un auto-
turism Dacia Logan
și multe alte premii.
Seara se va încheia
cu Formația Royal
Team.
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