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Din martie se acordă finanţări
pentru panouri fotovoltaice

Programul coordonat de
Administraţia Fondului pentru
Mediu, prin care 30.000 de locuinţe
pot accesa finanţare pentru
instalarea de panouri fotovoltaice va
începe în a doua jumătate a lunii
martie, a anunţat Cornel Brezuică,
preşedinte al Administraţiei
Fondului pentru Mediu, la ZF
Power Summit 2019. „Anul acesta
vom pune în funcţiune programul,
pentru că suntem la final cu toate
procedurile administrative şi
apreciem că după jumătatea lunii
martie persoanele fizice pot

beneficia de finanţare. Bugetul este
pentru 30.000 de locuinţe,
împărţite pe cele 7 regiuni”, a spus
Cornel Brezuică. Pentru acest
program, Administraţia a atras circa
115 milioane de euro din fonduri
europene. „O persoană poate
beneficia de suma de 20.000 de lei
pentru instalaţie, reprezentând 90%
din totalul investiţiei”, spune
Brezuică. Unul din principalele
impedimente este numărul mic de
instalatori - puţin peste 40 de
persoane - care vor avea zeci de mii
de solicitări.

Plombări “la rece” pe
drumurile județene
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Joi, 21 februarie 2019
ziua 52 a anului

Soarele răsare la 7 și 25 minute,
apune la 18 și 0 minute.

1848 - A apărut, la Londra,
Manifestul Partidului Co-
munist, redactat de Karl
Marx și Friedrich Engels.

Lenevia poate să pară
atrăgătoare, dar munca îţi
aduce satisfacţie. 

(Anne Frank)

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  - Cuv. Timotei; Sf.
Eustatie, episcopul Antiohiei.
Greco- catolic - Sf. Timotei,
cuvios ; Sf. Eustațiu, patriarhul
Antiohiei. 
Romano - catolic - Sf. Petru
Damiani, episcop, învățător al
Bisericii.
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Sunt statornic în aposto-
latul cuvântului scris şi mai ales cel
rostit, mai ales cel ce se referă la
mamă. Sunt statornic şi în ceea ce
priveşte misionarismul de apărător
şi promotor al valorilor pe care o
mamă le adună într-o viaţă în
creşterea şi educarea copiilor ei! Nu
sunt cuvinte în bogatul vocabular
al limbilor de pe glob care să poată
aduce slavă şi mulţumiri mamei
fiecăruia dintre noi! Cum o
mărturisesc mereu, cu mândria
etalării unei diplome şi a unor
distincţii şi onoruri oferite în viaţă,
cea mai puternică dintre ele
rămâne diploma de nobleţe a omu-
lui care-şi respectă mama, o
preţuieşte, o laudă şi-i aduce
mulţumiri chiar după “plecarea ei”!
Ea, mama, te-a ridicat din mode-
stul fiu al satului, dintr-o localitate

uitată de lume, cu ancestrale înde-
letniciri agro-pastorale, cu
meşteşuguri ţărăneşti şi industrii
casnice la omul demn, ce te afli
astăzi : dascăl, inginer, medic, artist,
demnitar etc. Câtă iscusinţă, artă şi,
mai ales, mult suflet punea mama
în anii formării noastre spre a de-
veni oameni adevăraţi, utili
societăţii! Când au apărut în Ar-
deal evidenţele civile nominale ale
populaţiei, prin anii 1700-1800, ele
au înregistrat apelativele cu care fa-
miliile se distingeau între ele - ze-
stre antroponimică, obârşiile,
denumirile, trăsături fizice şi de
caracter pregnante, calităţi şi de-
fecte, porecle - ingenioase meta-
fore!

Toate acestea porneau
de la mamă, cunoscătoare a tot ce
se numeşte creştere, dezvoltare,
pricepere, dăruire şi mai ales iu-
bire! Fiecare dintre noi păstrăm
vie în suflet amintirea mamei, fe-
meia simplă, curată, binevoitoare,
păstrătoare de datini străbune şi
sprintenă la minte şi cu o senină
deschidere spre lumina  cărţii.
Sunt mulţi cei care au trecut prin
copilărie, cu bune şi cu rele, care s-
au format cu greu prin şcolile mari
şi prin şcoala vieţii! Au făcut-o sub
oblăduirea mamei şi... acum s-au
dus încotro au văzut cu ochii sau
pleacă, încât numărul celor care au
părăsit ţara a trecut de 5 milioane.
Doamne, mai mare necaz pentru
familii şi pentru ţară nici nu tre-
buie! Câtă durere în sufletul
părinţilor, care visau la o bătrâneţe
liniştită şi meritată alături de copii

şi de nepoţi, dar... iată că nu se pot
bucura de aşa ceva. Câtă cheltuială
făcută de statul român pentru for-
marea lor în şcoli şi facultăţi, câtă
zbatere a părinţilor pentru
întreţinerea copiilor în centrele
universitare puternice! Se spune
că învăţământul e gratuit! Aiurea!
Este mai costisitor ca pe timpurile
trecute, cu mult mai costisitor! O
ştiu doar părinţii!

Cert este că nu mic este
numărul celor care, plecând din
această vatră, au atins alte orizon-
turi, au făcut şcoală temeinică, au
dobândit măiestrie în arte sau în
meşteşuguri, au devenit intelec-
tuali de aleasă ţinută. Sunt puţini
din cei ce formează “elitele
româneşti” care refuză modelul
românesc şi nu rămân constanţi în
convingeri, limpezi, asemenea iz-
voarelor ce se adună în şuvoiul
râului tumultos al existenţei lor.

“Când lauzi, nu dai
nimic : recunoşti” - a constatat şi
ne-a îndrumat de dincolo de mor-
mânt Nicolae Iorga. Marele peda-
gog naţional ne cere să evaluăm
fără patimă şi cu certă măsură
fiinţa şi fapta contemporanilor
noştri. Aşa o facem şi pentru
mama-ţară şi mai ales pentru tot
ce înseamnă mama - icoana sufle-
tului nostru. S-o facem, cel puţin
acum, când se apropie Ziua
Mamei, o sărbătoare de simţire
aparte, unică, o sărbătoare care te
face să te cutremuri gândindu-te
la cea care ţi-a dat viaţă!

Nu lauda, ci
recunoştinţa şi “dreapta cumpănă

a gândirii” ne-au îndrumat să
întrupăm în cuvinte reflecţiile
noastre la această distinsă
sărbătoare în care ne cinstim ma-
mele, le omagiem, le mulţumim şi
le cerem iertare pentru greşelile pe
care le-am făcut voit sau nevoit!

Am strâns în cupa viola-
cee a brânduşei şi un bucheţel de
ghiocei albi ai primăverii, culeşi
dintr-o rarişte de pădurice, câteva
mărgele de rouă din esenţe tari ce
definesc o personalitate puternică,
unică, iubitoare - mama adevărată,
iubitoare de copii! Se spune că o
mamă se trudeşte toată viaţa şi
creşte zece copii, le face educaţie, îi
hrăneşte, îi poartă prin şcoli, le face
tot ce trebuie pentru formarea lor,
dar... zece copii nu pot avea grijă de
mama lor, atunci când are nevoie
de aşa ceva! Păcat! Zadarnic au
făcut şcoli înalte. De sufletul lor nu
s-a lipit “recunoştinţa şi obligaţia
fiilor faţă de mamă”! Am mai spus-
o: Greu se mai fac oamenii - oa-
meni!

Să ne aducem aminte, cu
pioşenie, cum, cu ani în urmă, unde
am văzut, pentru prima oară, lu-
mina zilei, grija mamei care a ve-
gheat zi şi noapte, ani în şir la
înălţarea fiecăruia dintre noi,
mame care s-au sacrificat şi au
dăruit din ele tot ce-i important -
sufletul de mamă! Acum, ne apro-
piem de sărbătoarea ei! Să ne gân-
dim ce-i oferim celei în viaţă şi celor
care au fost chemate la Bunul
Dumnezeu! Vom reveni cu mate-
riale utile pentru toţi cei care au
înţeles ce înseamnă MAMA!

tEODOR cURPAş

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și astăzi, de la
ora 18:00, şi fii parte din
viața Sătmarului.  O emisi-
une în care şi tu poți partic-
ipa alături de invitații noștri
la dezbaterea celor  mai im-
portante subiecte ale zilei.
Realizator: Victor Constan-
tinovici.

LA IzVOR  DE cânt   
şI  DOR

Pentru marea fami-
lie a telespectatorilor şi nu
numai, Nord Vest TV
împreună cu Marius Chiş
vă oferă un buchet de cân-
tece  interpretate de
îndrăgiţii colaboratori ai

emisiunii “La izvor de cânt
şi dor”. Vom fi împreună în
această seară începând cu
ora 20.40 la Nord Vest TV,
alături de invitaţii noştri.
Realizator: Marius Chiş.
Vizionare plăcută!

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

Ne apropiem de “Ziua Mamei”!

GNV
Mica Publicitate
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Ritualuri oşeneşti – împletitul şi împodobirea
capului miresei

La extremitatea de nord-vest
a ţării, într-o depresiune,
sunt aşezate o serie de sate

în care portul prezintă aspecte
deosebit de interesante. Este
vorba de cunoscuta „ţară” a
Oaşului. Adăpostită de culmi,
înalte şi nestrăbătută de drumuri
mari în vremuri străvechi, Ţara
Oaşului a păstrat în cuprinsul ei
sate care au rămas, până târziu,
izolate, ceea ce a contribuit la
păstrarea unor anumite aspecte
caracteristice ale obiceiurilor lo-
cale.

În puţine ţinuturi ale ţării
noastre se acordă o importanţă atât

de mare pieptenăturii şi gătelii ca-
pului ca în Ţara Oaşului. Felul
pieptenăturii şi al acoperirii ca-
pului se deosebeşte după vârstă şi

după împrejurare dacă femeia
este sau nu măritată.

Fetele umblă pieptănate
cu “pleteturi”, coadă groasă
împletită din mai multe şuviţe de
păr răsucite. La capătul cozii se
prind ciucuri de lână colorată.

Cea mai complicată şi în
acelaşi timp interesantă
pieptenătură şi împodobitură a ca-
pului este cea a mireselor. Părul se
piaptănă cu cărare pe mijloc. În-
cepând chiar de lângă cărare părul
este împărţit în şuvite subţiri
răsucite. Mulţimea de şuviţe se
întreţes şi formează o plasă de păr
cu ochiuri foarte mici. Plasa
coboară dinspre tâmple şi ceafă
spre spate şi se termină ca o coadă
de vârful căreia sunt legaţi ciucuri
coloraţi făcuţi din lână.
Pieptenătura aceasta specifică Ţării
Oaşului se numeşte pieptenătură
“cu depei”. Peste această
pieptenătură se aşază cununa de
mireasă, rotundă şi înaltă, făcută
din “bumbuşti”, oglinzi, “barsou”,
mărgele, funde. Baza de jos a cu-
nunii o formează “fodrele” de
mărgele şi de bani vechi.

O asemenea găteală
complicată a părului şi capului
durează multe ceasuri – până la 8
ceasuri – şi este făcută de câteva
femei mai pricepute ale satului.

Femeile măritate poartă
un alt fel de pieptenătura. Părul

este adunat într-un conci la spate.
Peste conci se pune o năframă
numită în graiul locului
“chişchineu”. Este o năframă de
mătase înflorată cu culori multe şi
vii. Se leagă la ceafă sau sub bărbie.
Uneori părţile laterale ale năframei
sunt lăsate să atârne pe umeri, în-
cadrând ovalul feţei.

Gâtul femeilor din Oaş

este împodobit cu şiruri de
mărgele foarte mici prinse pe fire
încrucişate şi dispuse în motive
geometrice şi formând benzi late
între 1-2 cm. “Zgarda” formată din
astfel de mărgele de sticlă colorată
este făcută exact pe grosimea gâtu-
lui pe care stă aplicată şi nu
atârnând. Pe gât sunt suprapuse un-
eori până la patru asemenea zgărzi.

niColae ghişan

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

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

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

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR 

ONCOLOGIE
Programări: 0771.630.015
_____________________
În fiecare Marti si Joi între orele
13:00-18:00 la Cabinet Dr.
Coica, bl.CU.6. ap. 2  va con-
sulta:
Dr. Stancu Lapuste Ramona

MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578

_____________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00  la Cabinet Dr.
Coica, str. Lucian Blaga CU6/2, 
va consulta:

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR 

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

Dr.Aciu Melinda-Rita
MEDIC SPECIALIST 

INTERNE
Programari  la telefon
0741320796
_____________________
În fiecare Marti si Joi intre orele
15:00-18:00  la Cabinet Dr.
Coica, va consulta:

Dr. Niculescu Gabriela

MEDIC PRIMAR ORL
Programări: 0747.089.523
_____________________
În fiecare Luni, Miercuri si
Vineri intre orele 15:00-18:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Mesaros Lacramioara
MEDIC SPECIALIST ORL
Programări: 0722.231.241 sau
0261/766390
_____________________
În fiecare Luni si Miercuri de la
ora 15:00  la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:

Dr. Gorbatâi Aliona
MEDIC PRIMAR 

MEDICINA INTERNA
competenţă în ecografie
abdominală, ecografie vasculară,
ecografie tiroidiană
Programări: 0732.11.68.49
_____________________
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INEDIT

Sală de spectacole nouă și modernă
la Satu Mare
8Aceasta ar urma să fie construită pe locul fostei sinagogi de către o fundație care
funcționează pe lângă trupa de teatru Harag Gyorgy 

Onouă sală de spectacole
cu o capacitate de 120
de locuri ar urma să fie

construită la Satu Mare dacă
PUZ-ul, pentru care s-a depus
deja documentația, va fi
aprobat. Noua sală de
spectacole ar urma să fie
construită de Fundația
Proscenium pe locul fostei
sinagogi de pe strada Ham
Janos.

Solicitare de PUZ
Fundația Proscenium a

depus la sediul Primăriei Satu
Mare actele în vederea elaborării
Planului Urbanistic Zonal
pentru construirea unei săli de
spectacole pe locul fostei sinagogi
din Satu Mare. Potrivit
memoriului non-tehnic depus de
fundație, terenul pe care ar urma să
fie construită sala de spectacole, în
suprafață de 863 de mp, aparține
Fundației Proscenium. În prezent,
terenul este liber de construcții. 

”Propunerile prin
prezenta documentație au rol de a
valorifica superior terenul studiat
prin eliminarea
disfuncționalităților, asigurarea
funcționării organismului urban în
prezent și o perspectivă previzibilă:
dezvoltare durabilă. Obiectul
prezentei documentații constituie
elaborare PUZ în vederea edificării
unei săli de spectacole. Terenul face
parte, conform Planului
Urbanistic General al
municipiului Satu Mare,  din zona
centrală a municipiului Satu Mare,
parțial   zonă istorică protejată,
parțial zonă de protecție a zonei
istorice. 

Conform extrasului de
carte funciară anexat, terenul
studiat aparține Fundației
Proscenium. Folosința actuală a
terenului este de curți construcții,
iar destinația va fi tot de
construcție.

Se propune pe terenul
studiat o sală de spectacole cu
funcțiuni anexe. Sala de spectacole
va avea o capacitate de 120 de
locuri. Se dorește ca prin acest
studiu să se stabilească
reglementări specifice pentru o
zonă studiată asigurându-se
corelarea dezvoltării urbanistice a
zonei de influență, respectiv
integrarea în zone învecinate”, se
arată în memoriul non-tehnic
depus la Primărie de Fundația
Proscenium. 

Dezbatere publică
O dezbatere publică în

acest sens va avea loc în data de
25 februarie, de la ora 12.00, în
sala de ședințe a Primăriei Satu
Mare. Cu această ocazie, cei
interesați își vor putea spune
punctul de vedere față de această
viitoare posibilă investiție. 

Cine este Fundația
Proscenium

Fundația Proscenium
funcționează pe lângă trupa de
teatru Harag Gyorgy și trupa de
teatru de păpuși Brighella. 

Scopurile fundației, conform
http://www.harag.eu/ro/magunkr
ol/proscenium.html:

• Susținerea dezvoltării artei
teatrale atât în municipiul, cât și
în județul Satu Mare, precum și
în județele vecine
• Susținerea realizării
spectacolelor de calitate
• Asigurarea suportului social
realizatorilor spectacolelor
• Asigurarea suportului tehnic
pentru buna desfășurare a
activității
• Înființarea și acordarea
premiilor și burselor pentru
performanțe deosebite în
activitatea teatrală
• Editarea, publicarea și
răspândirea publicațiilor cu
subiecte teatrale

Fundația a fost
înregistrată la data de 30 mai
1997. 

INTENȚIE. Ar putea fi vorba despre o sală de spectacole de teatru

FLOrIN DUrA

Munții Oaș din județul
Satu Mare reprezintă o atracție
turistică de top, iar o drumeție în
această zonă mirifică a
Sătmarului este cu adevărat o
experiență incredibilă. De acest
lucru s-au convins cei de la
Drumeții Hai-Hui, care ne
prezintă câteva imagini de-a
dreptul fascinante.

Cei de la Drumeții Hai-
Hui încearcă de fiecare dată să
facă cunoscute frumuseți ale
naturii si locuri neumblate din
județele din nord-vestul țării. De
data aceasta, echipa specializată
în drumeții a vizitat zone mai
puțin explorate din Sătmar,
acolo unde a făcut cunoștință cu
Vârful Gorunis și cu Dealul
Ursoii.

”O zi de februarie în
care primăvara începe să dea
primele semne, cu un soare

strălucitor și călduț precum și cu
aerul plin de umiditate de la
zăpada care își micșorează stratul
centimetru cu centimetru.
Traseul nostru a pornit din satul
oșenesc Lechinţa înspre Vârful
Gorunis, un vârf cu belvedere
din partea sudică a Munților Oaș
și apoi pe Dealul Ursoii. Vă
prezentăm câteva cadre și
impresii din această drumeție,
precum și pentru cei interesați o
parte dintre vârfurile din Munții
Oaș. Drumeție plăcută prin
album!”, spun cei de la Drumeții
Hai-Hui.

A fost anunțată data
noului Street Music Festival: 12-
14 iulie. Organizatorii au
anunțat că vor fi artiști din 7 țări
la Satu Mare care vor susține 70
de concerte.

„Între 12-14 iulie
umplem din nou străzile
Sătmarului cu viață și culori! Ur-
mând succesul din anii
precedenți vom găzdui mai
mulți artiști, muzicieni de pe
plan internațional. În cele 5
locații, artiști venind din 7 țări

vor oferi peste 70 de concerte și
showuri pentru publicul
sătmărean și vizitatori din alte
orașe! 

Pe lângă muzică și artă
stradală, aducem bunătăți
culinare de street food în pasajul
Coposu! Pregătiți-vă pentru cel
mai incitant și colorat festival de
pe străzile sătmărene, vă rugăm
să invitați și prietenii la event!
Nu uitați, împreună dăm viață
orașului”, au transmis organiza-
torii, pe Facebook.

Munții Oașului, o adevărată
perlă turistică a județului

Se fac deja pregătiri pentru ediția
din acest an a Street Music Festival
de la Satu Mare

Au mai rămas
doar două zile

Au mai rămas doar
două zile până la închiderea
sesiunii de proiecte cu
finanțări nerambursabile
pentru anul 2019, pentru cele
trei linii de finanțare:
programul ,,Sportul pentru
toți”, cultură și tineret. Data
limită până la care organizațiile
neguvernamentale din
municipiul Satu Mare pot
depune proiecte în vederea
selecţiei pentru finanţare
publică din bugetul aferent
acestui an este: 22.02.2019,
ora 16:00!

Contrabandă 
cu țigări

Peste 7 700 de fire
țigarete de proveniență
ucraineană au fost ridicate în
vederea confiscării de
polițiștii de ordine publică. La
data de 18 februarie a.c., în
urma unei acțiuni desfășurate
de polițiștii de ordine publică
din cadrul Poliției
municipiului Satu Mare,
aceștia au oprit în trafic, pe
strada Botizului, din
municipiul Satu Mare, un
autoturism condus de un
bărbat, de 50 de ani, din
municipiul Satu Mare. În
urma controlului efectuat
asupra autoturismului,
polițiștii au găsit ascunse, în
caroseria autovehiculului,
aproximativ 7 700 de fire
țigarete, fără documente de
proveniență. În cauză
cercetările continuă sub
aspectul comiterii infracțiunii
de contrabandă, țigaretele
fiind ridicate în vederea
confiscării.

Hoață prinsă de
Poliția Locală

Polițiștii locali au
prins o hoață care acționa în
municipiul Satu Mare, mai
exact pe strada Grigore
Ureche. N.-M. S., în vârstă de
28 de ani, a acostat un bărbat,
cerându-i 2 lei. Acesta a
mușcat momeala și a scos
portmoneul, moment în care
tânăra i-a sustras 50 de lei și a
fugit. Hoața a fost prinsă la
scurt timp de polițiștii locali,
cazul fiind apoi preluat de
Inspectoratul de Poliție
Județean Satu Mare.
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REPARAȚII

Plombări ”la rece” pe drumurile
județene
8Au fost finalizate lucrările de întreținere pe două tronsoane importante de drum
județean

Pentru că starea vremii
permite, pe drumurile
județene continuă

lucrările de reparații ca urmare
a degradărilor apărute în partea
carosabilă, după fenomenele
meteorologice din această iarnă.
Au fost finalizate lucrările de
întreținere (plombare cu
mixtură asfaltică la rece) pe
două tronsoane importante de
drum județean, un alt tronson a
intrat de ieri în reparații și este
pregătit materialul necesar
pentru plombarea altor drumuri
degradate.

Drumuri finalizate
Consiliul Judeţean Satu

Mare realizează lucrări de
întreţinere curentă  prin
plombare cu mixtură asfaltică
stocabilă (plombare la rece),
categorie de lucrări ce se pretează
a fi executată în această perioadă.

Au fost deja finalizate
lucrările de întreținere pe
următoarele drumuri judeţene:
– DJ 193 Satu Mare – Păulești –
Petin – Apateu – Corod –
Culciu Mic – Culciu Mare –
Cărășeu – Lipău – Valea Vinului
– Roșiori – Pomi – Borlești –
Limită cu județul Maramureș
– DJ 194 (tronsonul de drum
destinat traficului greu) Satu

Mare – Lazuri (intersecţia cu
drumul vicinal).

Lucrări începute pe
alte tronsoane

În cursul zilei de 20
februarie 2019, au început lucrările
pe DJ 194C tronson Botiz (DN
19) – Intersecţie DJ 194A (Strada
Gorunului), urmând ca după
finalizarea acestuia să se realizeze
lucrări de reparaţii și pe DJ 193B,

DJ 197 Călinești-Oaș, DJ 109 L,
zona Gherţa Mare, precum și pe
alte porțiuni de drum județean
unde se poate aplica această
procedură, până la apariția
condițiilor de temperatură specifice
intervențiilor normale (mixtura la
rece fiind una de urgență).

În funcție de condițiile
meteorologice din perioada
următoare, Consiliul Județean
Satu Mare va continua lucrările de
plombare cu mixtură asfaltică

stocabilă (la rece) și pe alte
drumuri judeţene care prezintă
degradări, sau se vor încheia noi
contracte subsecvente ce vor
conţine categorii de lucrări de
întreţinere curentă și periodică pe
timp de vară, respectiv plombare
cu mixtură asfaltică la cald,
plombare cu emulsie și criblură,
lucrări de tratare a burdușirilor,
lucrări de întreţinere a drumurilor
pietruite prin adaos de material
pietros etc.

FLorin Dura

DRUMURI. Două importante artere județene au fost reparate

Primăria Municipiului
Satu Mare aduce în atenția persoa-
nelor fizice și juridice, a asociațiilor
de proprietari, faptul că au obligația
de a întreține în permanență
șanțurile și rigolele de scurgere a ape-
lor pluviale, podețele și tuburile de
beton din fața imobilelor, pe întreaga
lungime aferență proprietății.

Deșeurile menajere sau
stradale acumulate în zona rigolelor
și a șanțurilor pot obtura secțiunea
de scurgere a apelor și astfel pot pro-
voca inundații sau pot determina
stagnarea apei, motiv pentru care se
impune luarea măsurilor de
precauție. Neîndeplinirea acestei

obligații se sancționează cu amendă
cuprinsă între 200 și 500 de lei pen-
tru persoanele fizice și de la 1.000 la
2.500 de lei pentru persoanele juri-
dice. Recent, Primăria a anunțat și
majorarea amenzilor pentru neres-
pectarea depozitării corecte a
deșeurilor. Echipaje ale Poliției Lo-
cale vor face inclusiv controale inopi-
nate, au spus autoritățile în cadrul
ședinței în care au fost votate noile
amenzi. Autoritățile au făcut apel și
la cetățeni, care au fost rugați să sem-
naleze Poliției Locale situațiile în care
deșeuri sunt aruncate pe spațiul pu-
blic. Polițiștii locali au aplicat deja
amenzi, după astfel de sesizări.

Polițiștii locali au ridicat
din parcarea supermarketului Kau-
fland de pe Drumul Careiului trei
femei, cu domiciliul în comuna
Românași, județul Sălaj, prinse la
cerșit. Acestea au fost amendate
fiecare cu câte 500 de lei și au fost
conduse până în Gara Satu Mare,
unde au fost urcate în tren și tri-
mise acasă. 

Atât Primăria Satu Mare
cât și Poliția Locală fac un apel la
sătmăreni să nu mai dea bani la

cerșetori. ”Facem un apel să nu dați
bani la cerșetori, nu-i ajutați, doar
îi încurajați să rămână în stradă”,
este apelul autorităților sătmărene.

Reamintim faptul că nu
este pentru prima dată când
cerșetori din Sălaj sunt prinși ”la
locul faptei” în municipiul Satu
Mare. Sistematic, polițiștii locali îi
trimit acasă, dar aceștia revin parcă
și mai mulți. Singura șansă de a
scăpa de ei este să nu le mai dăm
bani. 

Primăria Satu Mare îi amenință
cu amenzi pe leneși

Cerșetorii din Sălaj s-au întors
la Satu Mare. Poliția Locală i-a
trimis din nou acasă

Polițiștii sătmăreni, 
la datorie

Polițiștii rutieri din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Satu Mare au desfășurat, în data de 19
februarie a.c., acțiuni de combatere și
prevenire a accidentelor rutiere, fiind
prezenți pe principalele artere rutiere
din județ, ocazie cu care au aplicat
peste 80 de sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 16 600 de lei.  Astfel,
polițiștii rutieri din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Satu Mare au efectuat activități de
supraveghere, fluidizare și control al
traficului rutier pe raza județului,
ocazie cu care aplicat peste 80 de
sancțiuni contravenționale, în valoare
de aproximativ 16 600 de lei. De
asemenea, polițiștii au aplicat măsura
complementară de suspendare a
dreptului de a conduce în cazul a 5
conducători auto, care au depășit
viteza maximă admisă cu peste 50
km/h sau au efectuat depășiri
neregulamentare.

Minor depistat de
polițiști la volanul
unui autoturism

Un tânăr, de 16 ani, a fost
identificat de polițiști la volanul unui
autoturism fără a poseda permis de
conducere. Polițiștii din cadrul
Poliției oraș Livada s-au sesizat din
oficiu la data de 18 februarie a.c., în
jurul orei 00.10, despre faptul că pe
raza localității Dumbrava a avut loc
un eveniment rutier soldat cu pagube
materiale iar conducătorul auto nu a
fost găsit la locul accidentului. În
urma activităților specifice desfășurate
în colaborare cu polițiștii criminaliști,
la data de 19 februarie a.c., aceștia au
identificat conducătorul
autoturismului ca fiind un minor, de
16 ani, din comuna Odoreu, care nu
posedă permis de conducere. În
cauză, cercetările continuă în dosarul
penal întocmit sub aspectul comiterii
infracțiunii de conducerea pe
drumurile publice a unui autovehicul
de către o persoană care nu posedă
permis de conducere.

Persoană bănuită 
de furt reținută de
polițiști

Un bărbat, de 36 de ani, a
fost reținut de polițiștii careieni, după
ce ar fi sustras o sumă de bani. În data
de 19 februarie a.c., polițiștii de
investigații criminale din cadrul
Poliției municipiului Carei au fost
sesizați de către un tânăr, de 25 de ani,
din localitatea Ghenci, despre faptul
că o persoană necunoscută i-ar fi
sustras o sumă de bani din portofel.
În urma cercetărilor efectuate
polițiștii au stabilit faptul că o
persoană necunoscută, profitând de
faptul că persoana vătămată și-a lăsat
nesupravegheat portofelul în timp ce
se afla la serviciu, în municipiul Carei,
i-ar fi sustras din portofel aproximativ
680 de lei. În urma activităților
desfășurate de polițiști, aceștia au
identificat la scurt timp persoana
bănuită de furt, ca fiind un bărbat, de
36 de ani, din municipiul Carei, față
de care au dispus reținerea pentru 24
de ore. Cercetările continuă în
dosarul penal întocmit sub aspectul
comiterii infracțiunii de furt sub
coordonarea Parchetului de pe lângă
Judecătoria Carei.
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CONCURS

Au început înscrierile la concursul 
Tip-Top Prichindel
Înscrierile la cea de-a

douăsprezecea ediție a con-
cursului de talente TIP

TOP Prichindel pentru
preșcolari și elevii din ciclul pri-
mar au început. Pentru cele
două categorii de concurs, în-
scrierile se pot face până pe data
de 15 martie. 

Tip Top Prichindel
pentru grădinițe

Concursul se adresează
copiilor de la grădinițe. Fiecare
grădiniță poate înscrie în concurs
între 5 și 10 copii. Aceștia pot in-
terpreta un cântec, o poezie, un
număr de magie sau acrobație,
pot dansa, imita un cântăreț sau
actor celebru, pot alege să per-
formeze în orice domeniu artistic
în care sunt talentați.

Înscrierile se pot face
până în data de 15 martie 2019,
prin depunerea unei liste de către
fiecare instituție școlară în parte,
la Centrul Cultural sau individ-
ual la telefon 0745 675 240.
Persoană de contact: Raluca

Păvăluc. La concurs se pot înscrie
și copii din afara municipiului
Carei.

Evenimentul va avea loc
joi, 21 martie 2019, ora 17.00, la
Centrul Cultural al Municipiului
Carei – Sala „Deák Endre”.

Tip Top Prichindel -
clasele I-IV

Concursul se adresează
elevilor din clasele I-IV. Fiecare
școală poate înscrie în concurs între
5 și 10 copii. Aceștia pot interpreta
un cântec, o poezie, un număr de

magie sau acrobație, pot dansa, imita
un cântăreț sau actor celebru, pot
alege să performeze în orice dome-
niu artistic în care sunt talentați.

Înscrierile se pot face până
în data de 15 martie 2019, prin
depunerea unei liste de către fiecare
instituție școlară în parte, la Centrul

Cultural sau individual la telefon
0745 675 240. Persoană de contact:
Raluca Păvăluc. La concurs se pot
înscrie și copii din afara municipiu-
lui Carei. Evenimentul va avea loc
vineri, 22 martie 2019, ora 17.00, la
Centrul Cultural al Municipiului
Carei – Sala „Deák Endre”.



Gazeta de Nord-Vest Social / Mare Publicitate7/ Joi, 21 februarie 2019

PSD: Singurul buget pe placul lui
Iohannis ar fi cel propus de PNL
PSD a reacţionat miercuri

la criticile purtătorului
de cuvânt al

preşedintelui Klaus Iohannis,
Mădălina Dobrovolschi,
susţinând că singurul buget pe
placul lui Iohannis ar fi cel pro-
pus de PNL şi că lucrurile ar fi
mers mai bine dacă şeful statu-
lui nu ar fi băgat tot timpul
beţe-n roate.

”Singurul buget pe
placul lui Iohannis ar fi cel propus
de PNL. Nu înţelege însă că
cetăţenii nu au încredere că PNL
ar putea conduce România, aşa
cum s-a văzut la ultimele alegeri.
În cei doi ani de guvernare PSD,
economia a mers bine, puterea de
cumpărare a pensionarilor şi
salariaţilor a crescut cu 18%-20%,
peste rata inflaţiei, iar în acest an
Guvernul a alocat cu peste 15
miliarde lei mai mult pentru
investiţii. Lucrurile ar fi putut
merge şi mai bine dacă Iohannis
nu ar fi băgat tot timpul beţe-n
roate. Campania sa electorală este
singurul lucru care îl preocupă.
Blochează orice, fără să fi avut nici

măcar o singură iniţiativă
constructivă, care să fi adus ceva
bun pentru cetăţeni! Din acest
motiv PNL a pierdut alegerile, iar
românii consideră în continuare
că PSD poate administra cel mai
bine economia naţională”, arată
PSD într-o postare pe pagina de
Facebook a partidului.

De asemenea, și
vicepreşedintele Senatului,
Claudiu Manda (PSD), a declarat
miercuri, după ce Administraţia
Prezidenţială a criticat proiectul
de buget, că se bucură că l-au citit
repede, însă bugetul respectă in-
dicatorii macro-economici şi
răspunde aşteptărilor populaţiei.

„Mă bucur că l-au citit
atât de repede, că (pentru - n.r.)
patru rânduri le-au trebuit câte 80
de zile. L-au citit foarte repede,
felicitări, se mişcă foarte repede
atunci când au nevoie sau interes,
nu pot să comentez eu ce a zis
purtătorul de cuvânt al
Preşedinţiei, bugetul respectă in-
dicatorii macro-economici, avem
creştere economică, ne încadrăm
în ţinta de deficit, răspunde
aşteptărilor populaţiei, sunt bani
care vin pentru investiţii, sunt

bani care vin pentru creşterea de
salarii şi de pensii, lucrurile au fost
dezbătute ore întregi, zile întregi
în Parlament şi în comisii, de aici
încolo orice comentariu este de
prisos”, a declarat Claudiu
Manda, în Parlament.

Totodată, Daniel Zam-
fir, liderul senatorilor ALDE, a
declarat, miercuri, la Parlament,
după ce Klaus Iohannis a criticat
Legea bugetului, că „preşedintele
României chiar nu a citit buge-
tul”, spunând că reacţia şefului
statului, transmisă prin
purtătorul său de cuvânt, este o
declaraţie politică.

„ D e c l a r a ţ i a
preşedintelui României, prin in-
termediul purtătorului de cuvânt,
probează faptul că preşedintele
României chiar nu a citit bugetul.
Este o declaraţie eminamente
politică, este o declaraţie, cred,
fără precedent în istoria
declaraţiilor preşedinţilor
României în legătură cu bugetul
de stat, o declaraţie care laudă un
partid politic în legătură cu un
amendament. Aici trebuie să fac
precizarea că acel amendament
despre care vorbeşte preşedintele

României este un amendament
care prevedea o sursă ilegală de
finanţare. Mai mult, PNL, care ar
fi reportat un succes cu acel
amendament, nu a votat bugetul
de stat care să prevadă ca acel
amendament să poată fi aplicat.
Ca atare, este absolut ridicol să
vorbeşti despre un succes al unui
amendament care, într-un final,
nemaifiind votat bugetul, nu avea
cum să se aplice”, a declarat, mier-
curi, la Parlament, senatorul
ALDE Daniel Zamfir.

Zamfir susţine că buge-
tul pe 2019 prezintă creşteri.
„Este bugetul cu veniturile cele

mai mari din istoria României, în
care s-au alocat cei mai mulţi bani
investiţiilor. Nu putem vorbi de
austeritate. E aberant”, a spus sen-
atorul ALDE.

Aceste reacții vin în con-
textul în care purtătorul de cu-
vânt al preşedinţiei, Mădălina
Dobrovolschi, a anunţat miercuri
că şeful statului cataloghează Ex-
ecutivul drept unul al   impos-
turii, nereuşind să dea un buget
pe 2019 care să răspundă
nevoilor. Proiectul a ajuns mier-
curi la Klaus Iohannis, acesta ur-
mând să ia o decizie zilele
următoare.

Premierul Viorica
Dăncilă și șeful PSD, Liviu
Dragnea, susțin că OUG pe
justiție a fost adoptată respec-
tând principiul transparenței.

“În România, tot ceea
ce faci trebuie să fie legat de o
anumită persoană. Eu cred că
trebuie să schimbăm modul de
gândire și atunci când
modificăm o lege, dăm o OUG,

acea OUG nu se referă numai
la o persoană. Toate aceste lu-
cruri le dai pentru întreaga
Românie și pentru toți
românii”, a spus Dăncilă,
întrebată dacă OUG pe justiție
creează un statut special pentru
anumite persoane.

Întrebată de ce nu a
fost respectat principiul
transparenței, care prevede,

printre altele, o dezbatere
publică, Viorica Dăncilă a spus:
“Ce principiu al transparenței?”.

Ea a explicat că min-
istrul a avut consultări cu CSM,
ceea ce reprezintă transparența.
“Eu am înțeles că domnul min-
istru a avut consultări în CSM,
deci eu am înțeles că el a avut
consultări pe aceste Ordonanțe,
dar nu văd de ce atâtea semne de

întrebare pe două Ordonanțe.
Eu cred că discutăm foarte mult
numai despre justiție, iar în ul-
tima perioadă am văzut că
acesta a devenit subiectul prin-
cipal și este și dorința unora de
a discuta numai despre justiție,
tocmai pentru a trece în derizo-
riu alte lucruri pe care le
așteaptă românii și România”, a
continuat Dăncilă.

La rândul său, șeful
PSD a spus că OUG respectă
principiul transparenței. ”Eu
cred că OUG a respectat prin-
cipiul transparenței. OUG de
asta este OUG, ca să se dea re-
pede. Eu cred că este în regulă
OUG, am citit-o și cred că este
în regulă. Era necesară și trebuia
dată”, a declarat și Liviu Drag-
nea.

Dragnea și Dăncilă nu văd o problemă în adoptarea OUG pe justiție:
”Ce principiu al transparenței?”

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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SPORT AZI 
LA TV
12:00 tenis, Wta
turneul din Dubai DiGi 2
13:00 tenis, Wta
turneul din Budapesta DiGi 4
18:00 Baschet M
românia – Macedonia DiGi 3
20:00 FotBal, europa
leaGue
arsenal – Bate DiGi 3

Rakitic, spre Inter

ivan rakitic va pleca aproape
sigur de la Fc Barcelona, după 5
sezoane petrecute pe camp nou,
iar cariera croatului ar urma să
continue în italia, la inter Milano.
Mijlocaşul croat şi-a dat deja
acordul pentru un transfer, iar
Gazzetta dello sport susţine că şi
cele două cluburi sunt la un pas să
ajungă la un numitor comun. ital-
ienii scriu că oficialii interişti s-au
întâlnit în secret cu omologii lor
catalani şi le-au oferit 35 de mil-
ioane de euro în schimbul fotbal-
istului de 30 de ani, care mai are
contract cu Barça până în 2021.
campioana spaniei vrea 45 de
milioane de euro, dar o înţelegere
este posibilă pentru o sumă de 40
de milioane plus bonusuri. Vi-
itorul lui rakitic la Barcelona a
devenit incert după ce gruparea
blaugrana a rezolvat transferul lui
Frenkie de jong şi are şanse mari
să-l aducă şi pe adrien rabiot.
astfel, fostul jucător de la Fc
Basel, schalke 04 şi sevilla nu va
primi o creştere salarială (în
prezent, încasează 5,5 milioane
de euro pe sezon) şi nici o ofertă
de prelungire.

Manșa retur a 16-imilor
de finală din Europa
League aduce noi

delegări pentru cavalerii
fluierului din România. Cel
mai bine cotat arbitru român,
Ovidiu Hațegan, dar și
careianul  Istvan Kovacs au
primit meciuri din partea
UEFA pentru joi seară.

După ce-a condus fără
greșeală partida celtic - Valencia
0-2, de joia trecută, ovidiu și cei
din brigada sa au primit un nou
meci în europa league.

joi seară, de la ora
22:00, pe estádio da luz, din
lisabona, hațegan a fost delegat
la partida dintre Benfica și
Galatasaray. În tur, Benfica s-a

impus cu 2-1 după reușitele lui
salvio și seferovici, iar pentru
turci a marcat luyindama. pen-
tru hațegan, acesta va fi al
șaptelea meci în actualul sezon al
cupelor europene.

BENFICA - GALATASARAY

arbitru: ovidiu hațegan
asistenți: octavian Șovre, se-
bastian Gheorghe
adiționali: sebastian colțescu,
radu petrescu
al patrulea oficial: radu Ghin-
guleac

nu doar hațegan are
meci în europa league! Și
careianul  istvan Kovacs a primit
delegare în manșa retur a 16-im-
ilor. arbitrul din carei a fost

trimis la Zagreb pentru con-
fruntarea dintre Dinamo și Vik-
toria plzen.

În tur, cehii s-au impus
cu 2-1. partida se va juca pe sta-
dionul “Maksimir” de la ora
19:55. În actualul sezon euro-
pean, Kovacs a avut cinci meci-
uri în europa league și unul în
champions league.

DINAMO ZAGREB - VIK-
TORIA PLZEN

arbitru: istván Kovács
asistenți: Vasile Marinescu,
ovidiu artene 
adiționali: Marius avram,
horațiu Feșnic 
al patrulea oficial: alexandru
cerei

ueFa

Kovacs și Hațegan arbitrează în Europa League
8 careianul va conduce în această seară partida Dinamo Zagreb- Viktoria plzen

sfarsitul saptamanii tre-
cute a fost bogat in evenimente
pentru grupele scolii de fotbal
primavera satu Mare. 

Grupa U 8 (copii
nascuti in anul 2011) a reusit sa
castige turneul ”champions cup”
organizat de universitatea cluj.
Baietii nostri au reusit sa se im-
puna in toate cele 6 jocuri:10-1 cu
luceafarul cluj, 8-1 cu juniorul
cluj, 6-0 cu cFr cluj, 9-0 cu

academica tg. Mures, 3-2 cu in-
terstar sibiu si 2-1 in finala cu Vi-
itorul Gherla.

Grupa U 6 (copii
nascuti in anul 2012) a reusit sa
termine pe locul secund turneul
de la Mateszalka (ungaria), inreg-
istrand urmatoarele rezultate: 5-0
cu Boszik academia, 3-0 cu
Vasarosnameny, 6-1 cu Mateszal-
ka, 7-5 cu Dase Debrecen si 7-8 cu
nyirbator.
primavera u 13 – Viitorul sighet
u13   14-3
primavera u 11 – juniorul sM
u11  15-5
cigand se u16 (ungaria liga 3)
– primavera u16  0-10

”chiar daca rezultatele
nu reprezinta un obiectiv princi-
pal la primavera, ne bucuram pen-
tru ele si pentru bucuria copiilor!
Felicitari tuturor grupelor noastre
si mult succes in continuare!

”sport pentru
sanatate, Munca pen-
tru perForManta!” este
deviza lansată de antrenorul coor-
donator al clubului, Florin Fabian.

Grupa 2009 de la ju-
niorul satu Mare a  participat
sâmbătă  la turneul internațional
organizat de academia de Fotbal
Kisvarda din ungaria. 

juniorul a făcut parte
din grupa B și a terminat pe locul
doi, fără înfrângere. 
juniorul – FK Munkacs 0-0
juniorul – Fc Kassa 3-2
juniorul – Fc Minaj 3-1
juniorul – sdjussor ungvar 2-2

au urmat meciurile  de  cla-

sament  pentru  locurile 3-4.
copiii care au participat sunt:
pribilean Gabriel, tatar paul,
piscorean raul, Barna tamaș,
szabo cristof, ciongor covacs,
Berchi Dorian, Balog nicolas,
purdea andrei, turbucz armin.

”Felicitări copiilor pen-
tru dăruirea și jocurile frumoase
de la acest turneu. ei sunt cam-
pionii inimilor noastre!” este
mesajul transmis de conducerea
clubului sătmărean.

Bc Magic satu Mare a
participat duminică, 17 febru-
arie,  cu echipa de Baby-baschet
la turneul “next start” oradea.

echipa sătmăreană  a
jucat in grupa „a” obtinând o
victorie cu acs Bs-4 cluj,
scor 44-14, şi o înfrângere cu
acs Bs-3 cluj, scor 24-46.

Fiecare echipă a fost
recompensată cu medalii şi mici
cadouri pentru fiecare copil.
lotul echipei  a fost compus din
14 copii care au jucat fiecare în
ambele partide. in primul sfert
cei născuţi în 2009, în sfertul doi

cei din 2010, apoi în următoarele
două fiecare copil a avut posibil-
itatea să joace pentru a se bucura
de acest joc. ”scorul în sine la
această vârstă nu este relevant,
dar pentru antrenori este un
punct de plecare în perspectiva
dezvoltării copilului”, spun ofi-
cialii clubului pe pagina oficială
de facebook a celor de la Bc
Magic.

au evoluat: Kabos,
Mureșan, németh , Francia,
szegedy, Gulias, Kecskés, potra,
szabó, tivadar, Bartha,  Fülöp,
jeromos şi Vereş.

FotBal juniori
Primavera a câștigat “Cham-
pions Cup” la Cluj Napoca
8 a fost un week-end excelent pentru grupele clubului 
coordonat de Florin Fabian

FotBal copii

Juniorul 2009, rezultate
promițătoare la Kisvarda

Baschet copii  /  BC Magic la turneul Next Star de la Oradea
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Simona Halep s-a calificat,
miercuri, in sferturile
turneului de la Dubai

dupa o victorie in doua seturi
obtinuta in fata Lesiei
Tsurenko, scor 6-3, 7-5.

Primul set a fost unul al
break-urilor. Nu mai putin de
sase din noua game-uri disputate,
patru obtinute de Halep si doua
de Tsurenko.

Halep a preluat initia-
tiva cu break (2-1) si a avut o serie
de zece puncte castigate la rand
inainte de a-si ceda surprinzator
serviciul intr-un game de la 30-0.

Ucraineanca a revenit la
2-2, dupa care Halep s-a desprins
la 5-2, cand a ratat sansa de a
inchide setul pe propriul serviciu
comitand o dubla greseala chiar

la minge de break.
Condusa cu 2-0 in de-

butul setului secund, Halep a
gasit resursele pentru a intoarce
scorul in favoarea sa. Un break
urmat de un game la zero pe pro-
priul serviciu si Simona ajungea
din nou la conducere (3-2).

Tsurenko a facut break-
ul la 4-4 si a servit in game-ul ur-
mator pentru trimiterea
meciului in decisiv. Nu a fost
cazul de asa ceva, Halep reusind
sa egaleze cu break (5-5).

Halep a incheiat meciul
cu break dupa o serie de 11
puncte castigate la rand!

Iata ce a declarat juca-
toarea noastra dupa a doua vic-
torie de la Dubai si calificarea in
sferturile de finala:

“Sunt foarte mul-

tumita, pentru ca nu a fost deloc
usor pentru mine astazi. A tre-
buit sa raman concentrata pen-
tru fiecare minge. Am reusit si
merg mai departe in acest

turneu. Pana maine sper sa am
timp pentru recuperare si sper sa
joc la fel ca pana acum. Mental
sunt din ce in ce mai puternica
de la zi la zi”.

TENIS DE CâMP

Simona Halep, în sferturi la Dubai
Programul zilei 
în Europa League
Europa League revine în
această săptămână cu manșa
retur a meciurilor din
șaisprezecimile de finală.

Runda a debutat aseara  cu par-
tida din Spania, dintre Sevilla și
Lazio, care s-a jucat după
închiderea ediției.
Celelalte 15 confruntări sunt
programate joi, de la orele
19:55 și 22:00. Cele mai atrac-
tive meciuri se anunță Benfica
– Galatasaray,  Arsenal – BATE
Borisov sau Eintracht Frank-
furt – Shakhtar Donetsk.
În această fază a competiției vor
participa și patru jucători
români: Ștefan Radu (Lazio),
Andrei Ivan (Rapid Viena),
Alexandru Băluță (Slavia
Praga) și Vladimir Screciu
(Genk).

Programul complet:

Joi, 21 februarie

19:55 Zenit – Fenerbahçe
19:55 Salzburg – Club Brugge
19:55 Villarreal – Sporting CP
19:55 Arsenal – BATE
19:55 Dinamo Zagreb – Vik-
toria Plzeň
19:55 Valencia – Celtic
19:55 Napoli – Zürich
19:55 Eintracht Frankfurt –
Shakhtar Donetsk
22:00 Chelsea – Malmö FF
22:00 Internazionale – Rapid
Wien
22:00 Genk – Slavia Praha
22:00 Dynamo Kyiv –
Olympiakos Piraeus
22:00 Bayer Leverkusen –
Krasnodar
22:00 Real Betis – Rennes
22:00 Benfica – Galatasaray

În ciuda faptului că
CFR e în piață pe mai multe
piste de antrenori pentru a-l în-
locui pe Toni Conceicao, cam-
pioana en-titre a emis un nou
comunicat oficial, azi-noapte, în
care precizează că Alin
Minteuan ar putea rămâne pe
bancă până la finalul sezonului. 

COMUNICATUL 
CFR-ULUI:

„Ca urmare a ultimelor
articole apărute în presă cu
referire la postul de antrenor al
CFR-ului, clubul nostru dorește
să facă următoarele precizări:

În acest moment,
conducătorii echipei CFR Cluj
nu poartă discuții cu niciun

tehnician pentru a prelua banca
formației noastre. Alin
Minteuan este antrenorul
echipei și ar putea rămâne pe
banca CFR-ului până la finalul

sezonului, dacă echipa va fi în
grafic pentru îndeplinirea obiec-
tivelor stabilite.

În ciuda faptului că
rezultatele din ultima perioadă

nu au fost cele dorite, vă
asigurăm că jucătorii, staff-ul și
conducerea vor rămâne uniți, așa
cum au fost și până acum. Avem
o echipă puternică, suntem pe
primul loc în România și avem
toată încrederea că CFR Cluj va
rămâne în vârful fotbalului
românesc.

Informațiile apărute în presă
au scopul de a ne discredita, însă
vom încerca să răspundem doar
pe teren. Hai CFR!” a comuni-
cat CFR Cluj.

Dan Alexa, Dan Pe-
trescu sau Costel Gâlcă sunt
doar trei dintre numele contac-
tate de CFR Cluj pentru prelu-
area postului de antrenor.

LIGA 1  /  CFR Cluj merge pe mâna lui Minteuan!  

Doua dintre cele mai ofensive
echipe din fotbalul european au oferit,
marti seara, o lectie despre cum sa-ti ani-
hilezi mai bine adversarul intr-un joc de
o prudenta maxima.

Nimic la nimic pe Anfield Road
in turul optimilor de finala din Liga
Campionilor intre granzii Liverpool si
Bayern.

Un rezultat la capatul unui meci
in care am avut doar doua suturi pe
poarta, ambele apartinand gazdelor. Ast-
fel, pentru prima data dupa patru ani
Bayern termina un meci din faza elimi-
natorie fara sut pe spatiul portii. S-a in-
tamplat ultima oara in 2015 contra
Barcelonei.

Bayern a dominat inceputul
meciului cu o posesie superioara, fara
insa a ameninta poarta lui Liverpool in
primele zece minute.

Pe acest fond primul sut pe
poarta a apartinut gazdelor in minutul
12, insa Neuer a avut o interventie
sigura.

Trei minute mai tarziu Liver-
pool s-a aratat din nou periculoasa prin
Mane pe o contra. Sutul senegalezului n-
a prins cadrul portii.

Liverpool a continuat sa fie
echipa mai periculoasa, iar in minutul 24

Salah a aparut surprinzator la finalizare
cu o lovitura de cap din sase metri.

Ocazie monumentala ratata de
Mane in minutul 33. Mingea a ajuns cu
sansa la acesta in centru careului, insa at-
acantul senegalez a reluat slab pe langa
poarta.

Prima ocazie a celor de la Bay-
ern in minutul 36 la sutul lui Gnabry
spre coltul lung, pe jos, balon respins de
Allison in corner.

Cea mai mare ocazie a partii se-
cunde s-a lasat asteptata pana in minutul
85, cand Mane a luat prim-planul in
careu si a reluat cu capul spre coltul scurt.
Neuer a respins providential.

Olympique Lyon ramane fara victo-
rie in fata Barcelonei si dupa meciul disputat,
marti seara, in prima mansa a optimilor de fi-
nala din Liga Campionilor.

O confruntare fara goluri in pofida
ocaziilor avute de ambele echipe si care lasa
calificarea deschisa pentru returul de pe Nou
Camp.

Barcelona porneste cu prima sansa
la calificare prin prisma avantajului terenului
propriu, dar revenirea lui Nabil Fekir ar putea
aduce plusul de care Lyon are nevoie pentru a
produce surpriza.

Prima ocazie a meciului a apartinut
Barcelonei dupa doar 23 de secunde. Dembele
a patruns pe stanga si a reluat pe langa poarta.

In minutul 4 Messi a irosit o lovitura
libera din pozitie favorabila, faza fixa pe care
tot el o obtinuse.

Lyon a replicat vijelios prin Aouar al
carui sut la coltul scurt a fost blocat de Ter Ste-
gen.

Mare ocazie pentru Lyon in minu-
tul 8 la sutul lui Terrier de la peste 20 de metri.
Interventie decisiva si spectaculoasa din partea
goalkeeper-ului Barcelonei.

Messi a ratat incredibil deschiderea
scorului trei minute mai tarziu din pasa lui
Alba in fata portii.  Reluare  peste    poarta!
Lopes s-a dovedit decisiv in minutul 19 la
sutul lui Dembele cu stangul din interiorul
careului. O alta sansa   irosita  de   Barcelona.
Lyon s-a apropiat din nou de gol in minutul
45 la sutul lui Terrier din interiorul careului
dupa mai multe pase succesive. Mingea s-a dus
peste poarta. Prima sansa a partii secunde a
apartinut gazdelor la sutul lui Depay care a
ocolit de putin poarta. Replica Barcelonei a
venit in minutul 65 la sutul lui Messi blocat
de portarul Lopes.

Lopes, portarul lui Lyon, a avut o in-
terventie providentiala la reluarea lui Busquets
in minutul 86 intr-o perioada de presiune to-
tala a Barcelonei. Pe Messi l-a parasit inspiratia
la lovituri libere si asta s-a vazut cel mai bine
in minutul 90, cand argentinianul a sutat in
zidul advers.

Liverpool şi Bayern, zgârcite
cu fotbalul 

Barcelona, blocată de Lyon
într-o remiză fără goluri
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OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam lacatus mecanic,
Carei. Telefon: 0744520219

l Angajam soferi cu experienta
categoria B pentru transport in-
tern/international de marfuri,
Carei. Telefon: 0774085581.

l Angajez excavatorist cu expe-
rienta. salariu motivant. Tel
0740899509
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

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

PRESTĂRI SERVICII

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

TERENURI

l 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.
l Vand gradina cu gard,
str.Careiului, drum dalat, 975 mp.
Telefon 0747645166

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l Vand apartament 3 camere
mari decomandate, pret 47.000
euro negociabil. Tel.0770.889.284
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 camera. Tel.0762601487,
0762401486
l Vand/inchiriez hala produc-
tie/depozitare, strada depozitelor.
0723.68.25.10

VÂNZĂRI DIVERSE 
AGRICOLE

l Vand soldani, Carei. Telefon:
0745817294

VANZARI AUTO

l Vand Mercedes Sprinter 213,
din 2012, 9 locuri, rosu, impecabil.
Telefon> 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. 0771041564

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

Chirie apartament
2 camere,

zonă centrală.
Tel. 0759.101282.

Angajăm
florăreasă.

0745.569.133.

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 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.

Inchiriez
birou in zona
ultracentrala.

Telefon
0743.487.204

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

Telefon 0732116820.

l Roza Oro Collection
angajează  strungar calificat
și necalificat. informații:
rozaoro_2000@yahoo.com
și la 0261770141.

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

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichidare SPRL Filiala Satu Mare vinde
la licitaţie publică următoarele bunuri:

-Islanda Dedalus SRL – Casa S+P+E (368,7 mp Scd si 246,14 mp Su) si teren aferent (726
mp) situate in Satu Mare, str. 9 Mai 1877, nr. 12A, jud. Satu Mare la pretul de 384.419 lei
(nu se achita TVA). Casa este structurata astfel: subsol: magazii - depozit, wc; parter: living,
bucatarie, camara, baie, hol, semilogie; etaj: 4 camere, baie, hol, logie. Casa este din caramida
iar incalzirea se realizeaza cu microcentrala pe gaz. Licitatia pentru vanzarea acestor bunuri
va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2,
cam. 207, jud. Satu Mare la data de 11.01.2019, ora 10:00. In situatia in care aceste bunuri
nu se vor vinde la termenul din 11.01.2019, urmatoarea licitatie avand ca pret de pornire
suma de mai sus, va avea loc in ziua de 25.01.2019, 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 (su-
prafata 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 134.439,20 lei si stoc de marfa (materiale de constuctii si bunuri
gospodaresti) la pretul de 2.391,72 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 11.01.2019, ora 11:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor
vinde la termenul din 11.01.2019, licitatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in
zilele de 18.01.2019, 25.01.2019 si 01.02.2019, la acelasi pret.
- Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbracaminte la pretul de 1.515
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 25.01.2019,
ora 12:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 25.01.2019, li-
citatia va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in ziua de 01.02.2019, 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, docu-
mentele 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.

CHIRII

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

ANUNTURI DE MEDIU

l SC Manta Bros SRL cu sediul in Sat Vetis, Comuna Vetis, nr.314A, judetul
Satu Mare, anunta solicitarea autorizatiei de mediu pentru activitatea cod 2361-
fabricarea produselor din beton pentru constructii, desfasurate in localitatea Vetis,
comuna Vetis, str.Principala, nr.314B, judetul Satu Mare. Consultarea documen-
tatiei, sugestii, reclamatii se pot depune la sediul Agentiei pentru Protectia Medi-
ului Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, in zilele de lun-joi intre orele
8.00-16.30, vineri 8.00-14. Pentru orice informatii referitoare la activitate va
puteti adresa la Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, tel.0261-736003,
tel-fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro

INFORMARI

l Anunt privind intentia de elaborare a planului urbanistic zonal-contstruire
spatii comerciale Satu Mare, Piata Romana. Initiatot/Beneficiar Molnar Alexan-
dru Molnar Viorica. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri
privind intentia de elaborare a planului pana cel tarziu la data de 04.03.2019.
Observatiile si propunerile referitoare la intentia de elaborare a planului pot fi
transmise prin:-scrisori depuse la registratura autoritatii intre orele 9-15;-sugestii
pe pagina de internet a primariei la adresa www.satu-mare.rp; -scrisori transmise
prin posta pe adresa primariei (cu data de trimitere in termenul limita indicat).
Observatiile vor fi transmise catre Centrul de Informare pentru Cetateni pe
adresa Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1, telefon 0261807555, email con-
sultarepublica@primariasm.ro. Raspunsul la observatii va fi pus la dispozitia pub-
licului pana la data de 19.03.2019 prin:-afisare la sediul primariei;-publicare pe
pagina de internet a primariei la adresa www.satu-mare.ro. Etapele preconizate
pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:1.Etapa elaborarii prop-
unerilor estimat luna martie- aprilie 2019; 2.Elaborarea Raportului consultarii
publicului estimat luna mai 2019.

SC G&S Proiect 2015 SRL angajeaza:

Mecanici excavator si buldoexcavator
Mecanic cilindru compactor
Mecanic finisor asfalt
Soferi profesionisti camioane 8 x 4
Muncitori calificati si necalificati

Telefon 0741.030.139

Agenţie autorizată, caută persoane cu
experienţă în construcţii, pentru muncă în

Italia. Informaţii la tel. 0720017244
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Bunurile imobile scoase la licitatie de
catre societatea noastra pot fi inchiriate pana la van-
zarea acestora.

Hale si Cladiri
Hala parter (SC Ergolemn SA), panouri sandwich,
suprafata 395 mp. la pretul de 25.000 euro.
Constructii (hale de productie, ateliere, depo-
zite, sopron, etc) cu suprafata totala construita de
1.652 mp si teren aferent in localitatea Ambud, Pau-
lesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC CAMYRAL
IMPEX SRL) – 11.428,25 lei
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu spa-
ţii de depozitare şi de producţie, situată în localita-
tea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu Mare
598.644,2 lei.
Sere de legume si sectie de procesare tomate, situata
in Orasul Livada, str. Oasului, nr.26, jud. Satu Mare,
proprietatea SC UTIL COMPANY SRL. Avand
teren cu suprafata de 21.113 mp si constructii, in-
stalatii si echipamente. Suprafata desfasurata a
cladirilor de 11.954 mp, cu instalatiile aferente, la
prețul de 2.183.688 lei.
Proprietatea imobiliară (SC Tacomara) de tip clă-
diri de depozitare si producţie, cu terenul aferent,
situată în localitatea Moftinu Mic, strada Principala,
nr. 110, judeţul Satu Mare, la 32.945 Euro.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.835.354
euro.
Spaţiul comercial, situat într-o clădire P+M cu
teren în suprafaţă de 376 mp, situată în localitatea
Viile Satu Mare, str. Plopilor, nr. 1, comuna Viile
Satu Mare,  judeţul Satu Mare la 23.788 lei.
Hale industriale (SC Panatek SRL) situate in par-
cul 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 61.560 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 25.960 lei.
Teren intravilan, situată în localitatea Viile Satu
Mare, str. Stelelor, nr. 27, in suprafata de 3.359 mp,
la pretul de 9.643 euro.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 42.520 lei.

SC BROS CONSTRUCT SRL
-FORD KA 546.6 lei
- Excavator Case Poclain 18.000 lei
- Buldoexcavator Fiat Hitachi 13.500 lei

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii  
17.675,00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
5.264,00 lei
Masina stors continuu  
6.569,50 lei
Butoaie cu batatoare   
7.745,50 lei
Masina de stors intins Rizzi 
8.977,50 lei
Masina de prelucrat piei  
7.710,50 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504    5000 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone   7.150      lei.
Remorca Thule A5       4.085,4   lei.
Mercedes B14L/9        5.429.05 lei.
Iveco Daily                   6.353.6   lei.
Man TGA 18.513 17.023,06 lei.

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

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

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

SC CAMYRAL IMPEX
dacia solenza 
peugeot
dacia 1305 
pompa rk
combina frigorifica
casa de marcat 
casa de marcat sistem de supraveg-
here        sistem de supraveghere        mobilier       sis-
tem gestiune   sistem gestiune
LA CEL MAI BUN PREȚ OFERIT!   
SC CLARION PROD SRL
Diverse stocuri de marfa (costume).
Mijloace de transport si masini de cusut.

SC CSONGI SRL
Dacia, tip Logan 3263 Lei
Scaune, mese, lada frigorifica, tv, mobilier, 630 lei.

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

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

SC DOMUS IMPEX SRL
Diferite materiale de constructii la cel mai bun preț
oferit.
Dacia solenza 628.65 lei
Iveco eurocargo 7.331,85 lei. 

SC GHEORGHINA SRL
DACIA 1307 
1,125.00 lei
CAP TRACTOR VOLVO+
VAGON KRONE  80,458.00 lei
TAHOGRAF 3 5 2 . 0 0
lei  

SC GEN PREST 2005 SRL
automat de curatenie Tennant T 5
FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T 5
FaST- 1890 lei;
automat de curatenie Tennant T 3
FaST- 5036 lei.

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

SC  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 tur-
nat asfalt, 
mijloace de transport, mobilier, birotica.

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD  

SC ELEGANTA LUX SRL
Diferite masini de cusut, masini de calcat 22.655 lei.
Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 2.612 lei.
Produse finite, costume barbate 3.297 lei.

SC UTIL COMPANY SRL
- Bazine OLC 60.000 L - 4 BUC 42,240 lei 
- Contor combustibil 4,194 lei
- Kit Contor PC 4 Rezervoare 517 lei 
- Kit panter 20 contor, filtru supapa 337 lei 
- Contor produse petroliere cu conectare 3,562 lei 
- Masurator nivel Ocio 496 lei
- Cazan abur 10,240 lei
- Separator Borhot 2,560 lei 
- Masina de spalat sticle 600 lei 

- Instalatie fabricare Biodisel 2,400 lei 
- Linie completa de procesare tomate 55,901 lei 
- Echipament contorizare transfer 2,848 lei
- Mobilier Birou 1,033 lei
- Mobilier Birou 822  lei
- Sistem de supraveghere Video 510 lei 
- Vigo Dulap Complet 409 lei
- Calculator Intel Pentium + mouse+
Tastatura 152 lei
- Container FR 3015 2,128 lei.
- Remorca de imprastiat gunoi mod MN 40S 3
21,700 lei
- Tractor Lamborghini R 1.55 DT fara cabina
58,300 lei
- Freza Rotativa F 81-150 cu tavalug,Coli 7,500 lei
- Incarcator Frontal CF 35  10,300 lei
- Plantatoare mecanica FMAX 2 8,400 lei
- Autoutilitara Mercedes Benz 33,100 lei

SC WEST REGAL SRL
autoturism OPEL ASTRA 2,0 DTI
3.568 lei
autoturism OPEL ASTRA CARAVAN 2,0 DTI
2.082 lei

Licitaţiile vor avea loc la sediul ales al
lichidatorului judiciar din  str. N. Balcescu, nr.10,
Satu Mare, in fiecare vineri, SC CAMYRAL
IMPEX SRL 08:30, S.C. AGROMEC PĂU-
LEŞTI S.A 09:30, SC NORD STERN BEVE-
RAGE INDUSTRIES SRL ora 10:00, SC C&V
LOREMAR SRL 10:30, SC MANITA GUINEEA
SRL 11:00, SC UTIL COMPANY SRL 11:30; SC
AG DUPLEX SRL 12:00, SC PANATEK SRL ora
13:00, SC DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC EL-
EGANCE 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 lichidator judiciar scoate la vanzare prin
licitatie publica bunurile debitoarei SC PANNA-
TEK SRL in fiecre vineri ora 13:00 lista bunurilor
mobile si imobile se gaseste pe site-ul www.euro-in-
solv.ro la sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.

Subscrisa EURO INSOLV SPRL în
calitate de administrator 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 adminis-
tratorului judiciar, str. N. Balcescu, nr.10, SATU
MARE, in fiecare zi de joi, ora 11:00

Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în
calitate de lichidator judiciar al debitoarei NORD
STERN BEVERAGE INDUSTRIES SRL, numit
prin Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din data de
11.01.2017 pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Adminis-
trativ şi Fiscal, în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate
la vânzare prin licitație publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ , formată din bunurile
imobile, cu destinaţie agrozootehnică - industrial -
comercială situată în loc. Livada , Livada Nouă ,
f.nr., jud. Satu Mare ce constă in construcții 15.946
mp, platforma betonată 25.000 mp, teren intravilan
73.211 mp, la prețul de 3.788.203,8 ron, si teren ex-
travilan arabil situat în livada cu suprafata de 11.900
mp, avand cf Cf: 100432 Livada, top: 172/1 la pre-
tul de 16.590 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi
de vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. N. Balcescu,
nr.10. 

Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la  se-
diul 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 lichidator 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 Codului Fiscal să
se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul. Informații suplimentare– tel. 0786199011. 

Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204
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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:

Terenuri în intravilan, în suprafață totală de
105.000 mp, situate loc. Satu Mare, zona Aurel Vlaicu,
jud. Satu Mare – 950.000 euro
Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, situat în
loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,– 53.200 euro
+ TVA.
Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, înscris în
CF 177941 Satu Mare, nr. cadastral 177941, situat pe
strada Depozitelor, F.N., având sechestru în favoarea
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj
Napoca Administrația pentru Contribuabili Mijlocii;
- 349.500 lei
Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, înscris în
CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad. 800/14, situat
pe strada Depozitelor, F.N având sechestru în favoarea
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj
Napoca Administrația pentru Contribuabili Mijlocii;
- 79.220 lei
Teren intravilan în suprafață de 2.156 mp, drum de
acces, înscris în CF 54738 Satu Mare, nr. cadastral
4324/45 și 4310/36, situat pe strada Depozitelor, F.N,
liber de sarcini - 17.242 lei
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
extravilan - 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
extravilan - 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, situate în loc. Livada, str.
Victoriei, nr. 109, jud. Satu Mare – 25.550 euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”), sit-
uat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de 1.209 mp și
suprafața utilă totală de 4.132,99 mp și depozit, având
ac. 75 mp + teren intravilan format din două parcele,
având suprafața totală de 3.223 mp – 1.400.000 euro
Spațiu industrial, format din casă poartă, hală
producţie, sopron materiale, atelier concecţii, depozit
carburant , post transformare,  în suprafaţă utilă de
2.170 mp şi suprafaţă măsurată de 3.354 mp și teren
intravilan în suprafață de 4.240 mp, situate în loc.
Bistrița, cartier Unirea, jud. Bistrița Năsăud, înscrise în
CF 388/1 având nr. top. 706/1/1/1/3/1 și
706/1/1/1/b/1 -250.000 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 - 350.000 euro + 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– 70.880
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, ves-
tiare 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 so-
cial, atelier finisaje, hală montaj, sală de mașini, atelier
debitare, copr administrativ  în suprafață utilă de
3.268,80 mp + teren intravilan în suprafață de 9.007
mp, situat în loc. Tășnad, str. Santăului, nr. 4, jud. Satu
Mare - 110.080 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 depozi-
tare, in suprafata utila de 512 mp + teren aferent de
772 mp dintr-un total de 1.150 mp – 113.050 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa, pro-
ductiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren extravi-

lan 21.500 mp + utilaje agricole și industriale –
150.000 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de producție
(fost abator) și clădire de birouri, în suprafață
construită de 619 mp, situată în loc. Negrești Oaș, str.
1 Iunie, nr. 5, jud. Satu Mare + transformator -  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 - 44.395
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
amplasat imobilul este proprietatea persoanei fizice
Ștrango Vasile și nu face obiectul prezentei vânzări)
Imobil comercial si socio administrativ, P+M, 150
mp, loc. Cidreag, str. Principala, nr. 187 – 7.183 euro
Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și edificată
pe terenul unui alt proprietar, având suprafața con-
struită 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. – 1.593 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 Ho-
toan nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare. – 7.666 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,
proprietatea teren și clădire este întăbulată în extrasul
de carte funciară 256 Ady Endre nr. cad. 217 - 8 Ady
Endre, comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.398 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.
– 9.389 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. 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 – 3.943 euro + TVA
Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg
– 1.170 euro + TVA
Autoutilitară N3, BC autotractor, marca MAN,
model TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007,
motor tip D 20066 LF31, capacitate cilindrică
10.518 cmc, putere max. 324 Kw/1.900 rmp, nr. de
înmatriculare SM 16 FIN - 5.400 euro + TVA,
posibilități de rată
Mercedes  Vito, SM06TIC, an fabricație 2006 –
1.350 lei + TVA
Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 –
1.645 euro + TVA

Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capac-
itatea 3 mc – 11.805 euro + TVA – propietatea
Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii, di-
verse pt. animale ) – 6.193 lei + TVA propietatea
Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 2.632 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietatea
Ioana Nico Service 90 SRL-D – 5.665,95 lei +
TVA
Bunuri mobile ( grapa rotativa ) proprietea
Tehnoagroserv SRL – 7.970 lei 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 ) propri-
etatea 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
mijloace fixe, obiecte de inventor și stocuri de marfă )
proprietatea Zidul Chinezesc SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Lu-
ciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) pro-
prietatea 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 ) propri-
etatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & Se-
bastian 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 ( utilaje de constructii ) proprietatea
Proinstal 302 G SRL
Bunuri mobile ( mijloace de transport, camioane,
auto, utilaje de constructii, obiecte de inventar
) proprietatea Esrom Tel SA
Bunuri mobile ( auto, centrală termică, mașină de
ambalat, dospitor și cuptor ) proprietatea Conti
Panif SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie mobila
) proprietatea George GS SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto,
stoc de marfă format din material de construcții )
proprietatea Com Prod Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) proprietatea
Griga SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) propri-
etatea Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( auto, utilaje productie ) propri-
etatea Panif Sebini SRL
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipa-
mente ) proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Dan-
ciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( utilaje de constructii, usa garaj,
stoc de marfa format din panouri sectionale pen-
tru 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
Bunuri mobile ( auto, mobilier, stoc marfă ) pro-
prietatea Vînătorul SRL

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

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

sau www.insolventasm.ro

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200
ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregistrată
în registrul formelor de organizare sub numărul de ordine
RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro,
web www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  jude-
ţul Satu Mare, reprezentată prin asociat coordonator Racolţa

Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
• SC LACUL DE PESCUIT TURULUNG  SRL, vitrina congelator  1 buc,   1.079,5 lei, lada
frigorifica 1 buc, 592,72 lei, bazin peste,  1.225,81 lei, notebook, 944,3 lei, alarma, 1 buc,
1.119,63 lei, autoutilitara mercedes (2004),   13.187,32 lei,  autoutilitara mercedes  (2001)
989,72 lei.
• SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL- bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare
de piaţă de 21.128,91 lei + TVA: - utilaj multilama SCM, utilaj 4 fete, utilaj multiplu, banzic.
• COMTANANGELI SRL , - bunuri mobile și stocuri de marfă cu o valoare de piață de
77.383,06 lei + TVA.
• SC   SERVICII DEPANAJ  SRL, - deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128
euro.
• SC  DOR IMPEX SRL, -  scoate la vânzare, îmbrăcăminte și încălțăminte, preț total 9.102
lei / 1988 euro + TVA, vânzare în bloc.
• SC LEMO SRL, -, stocuri de marfa de tipul , mărfuri industriale și alimentare , diferite
produse cosmetice , produse de birotică , ornamente , articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
, etc. corespunzător anexelor, la prețul de 4.991 lei+TVA,vânzare în bloc.
• ATIS SYSTEMS SRL constând în:
Platforma inaltime alro - de 25.766,20 lei,Combifructor - de 3.251,60 lei,Masina de frezat –
5.112,30 lei
Masina de insurubat – 1.160,50 lei,Masina de insurubat - 1.176,30 lei,Laser – 1.457,60
lei,Calculator – 1.316,70 lei,Masina de taiat – 3.883,10 lei  ,Ford transit – 15.016,70 lei ,
Buldoexcavator-42.256,60 lei,Autobetoniera-18.404,40 lei,Nb dell-5.831,40 lei ,Laptop G710-
1.319,30 lei.Prețurile nu conțin TVA.

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  - Utilaj Debitat Metal TEAMPRESS L12/3 CNC S- 12688X-
OXYCUT valoarea de piată 132.748,65 lei+ TVA.  
• SC    FRANURO   SRL, - îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o
valoare de piaţă de 2325,00 lei. 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  SERA BIOLEGUMICOLA SRL- 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, instalatie procesare.) Preț 2,326,169.12 lei + TVA 
- vânzare individuală a bunurilor mobile reprezentate de TRACTOR LAMBORGHINI

R155DT preț  47.965,34 lei , încărcător frontal preț 17.376,55  lei , mașină bilonat preț
16.992,99 lei, freză rotativă  FREZĂ F2140 preț 10.364,49  lei, remorcă agricolă UATL15SS
preț 7.375,95  lei, autoutilară  frigorifică  MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț 43.310,97
lei, prețurile nu conțin TVA.

•SC SAMAVIA SRL
- Fermă de pui, proprietate imobiliară cu destinație agricolă situată pe raza localității Medieșul
Aurit, strada Primăverii nr.1, judet Satu Mare. Proprietatea este formată din teren intravilan care
se compune din hale , platformă betonată, împrejmuire gard, fose vidanjabile și bunuri mobile
de natura mașinilor, echipamentelor, instalațiilor prezentate în anexe .Suprafața totală a incintei
este de 16.136 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 100150  Medieșu Aurit    ( CF vechi 1162 N  )
și are nr.cadastrale  4116 , 4116 C1, la prețul total de 224.729 euro.
- Clădiri   și teren intravilan: Proprietatea  este de tipul Fabrică de nutrețuri   ,  teren intravilan

și bunuri mobile    şi se compune din : hală recepție , bucătărie furaje , pod bascul  , silozuri  ,
platforme,  terenul aferent și bunurile mobile  enumerate în anexa. Suprafața totală a incintei
este de 18.100 mp, înscrisă în cartea funciară  nr.  100184  Apa   ( CF vechi 1255 N  Apa  )  și
are nr.cadastrale  100184, 100184C1, C2 .........C6, la prețul total de 573.650 euro.

Mai multe informații pe www.adminsolv.ro, secțiunea “anunțuri”

ATIS SYSTEMS SRL -Bun imobil constând în teren intravilan  în suprafață de 2.500 mp,
înscris în CF nr. 164060, reprezentând cotă parte de 1/3 dintr-o parcelă de 7.500 mp cu nr topo
626/20/b, situat în localitatea Satu Mare, strada Odobescu, în sumă de 113.760 lei (25.000
Euro), valoare de piață, valoare fără TVA.

Licitațiile vor avea la data de 22.02.2019 la sediul ales al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada  Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare, astfel:

SC. CAPLIBA SRL - ora 13:00,FRANURO   SRL -ora 15:00, ATIS SYSTEMS SRL-ora
12:00,
SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL- ora 14:00;
SAMAVIA SRL-15.03.2019-ORA 12:30

SC  PV TUPILAŢI SRL, societate în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, prin
încheierea   civilă  nr.  60/F/CC din data de  12.02.2019,  pronunţată de către Tribunalul Satu
Mare Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal  în dosarul  2279/83/2018.
Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei. Termenul limită pentru înregistrarea
cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este    28.03.2019.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor,   şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor
este  16.04.2019.
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 07.05.2019.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau,
după caz netrecute  de administratorul   judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către
debitor, creditori şi orice altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în
buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. 
Adunarea creditorilor se va desfăşura    la sediul social al administratorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada Avram Iancu 49,  la data de 22.04.2019, ora 10:00, având ca ordine de zi -
prezentarea stadiului procedurii insolvenţei, prezentarea raportului privind cauzele care au
generat starea de insolvenţă; alegerea comitetului creditorilor, confirmarea administratorului
judiciar, stabilirea indemnizatiei.
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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)
Berbecii se grăbesc de parcă ar fi
ultima zi. Nu e niciun motiv pentru
a rezolva problemele pe repede-
înainte, se pot comite greșeli
regretabile. 

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii trăiesc într-un ritm electrizant,
după ce o persoană atrăgătoare le-a dat
lumea peste cap.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii obțin victorii mici, dar multe,
în special pe plan profesional. Ziua le
aduce surprize plăcute, poate chiar și o
mărire de salariu venită din senin.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
E momentul să începi munca pentru
a scăpa de obiceiurile proaste pe care
le ai. Fii sincer cu tine însuţi şi nu te
mai preface că nu există lucruri rele în
comportamentul tău. 

LEU (23 iulie – 22 august)
O zi norocoasă în afaceri pentru Lei.
Cei care caută un loc de muncă ar
trebui să îşi contacteze prietenii.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Nimic important nu te îngrijorează
astăzi. Va fi o zi plină de calm şi de
linişte. Asta chiar dacă e posibil ca
unele dintre cele mai presante
probleme legate de familie sau bani
să nu poată fi rezolvate.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Nativii din Balanţă vor avea, astăzi, o
zi plină de surprize plăcute. Încă de
dimineaţă, vă veţi trezi cu o surpriză
din partea persoanei iubite sau a unei
persoane dragi.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii vor fi puşi, astăzi, în faţa
unei situaţii decisive. Trebuie să
ajutaţi un prieten, iar de răspunsul
vostru depinde viitorul acestuia. 

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Săgetătorii vor avea parte, astăzi, de
un câştig important. Fie că este vorba
despre un câştig financiar sau un
câştig emoţional, este foarte
important pentru voi.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Capricornilor li se recomandă să nu-
şi dedice ziua implementării unor
idei noi. Este probabil ca punerea lor
în aplicare să fie imposibilă.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Pentru Vărsători, probabilitatea unor
întâlniri de referință este ridicată
astăzi. Există șansa de a-ţi găsi
jumătatea în afaceri, pe cel care te va
sprijini în a-ţi susţine ideile
îndrăznețe.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Astăzi, Peştii sunt blazaţi. Nu se
gândesc la viitor sau la a-şi
îndeplini un obiectiv. 

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Supravie-
tuirea miraculoasa a Osraelu-
lui ep 1
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata populara 
12:00 – Film doc.Infloreste
acum ep 3,4
13:00 – Film doc. Cautand
extraordinarul cu jenni sezon
4 ep 11,12
14:00 – Calea adevar si viata
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Glasul Bisericii (r)
17:00 –Avocat 
18:00 – Ora adevarului  

19:30 – Box Office
20:00 – Music News
20:00 – La izvor de cânt şi
dor
22:00 – Puterea exemplului
23:00 – Dimineata populara
(r)
01:00 – Muzica de petrecere
02:00 – La izvor de cânt şi
dor (R)
03:00 – Muzică şi voie bună
(reluare )
05:00 – Incursiune în cotid-
ian (reluare )
06:00 – Avocat TV (reluare )

Recomandare

20: 00 - Hulk uriașul
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 În siguranță 00:00
Doctor Strange  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
Hulk uriașul 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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Un sătmărean a trăit
o experiență extrem de neplă-
cută. S-a trezit pur și simplu cu
mașina ”desculțată”. Autoturis-
mului său, un Golf 4, parcat în
parcarea dintre Electrolux și
cimitirul din apropiere, i s-au
furat pur și simplu roțile,
mașina fiind ,,echilibrată” doar
cu ajutorul câtorva cărămizi.
”Dacă are cineva ceva detalii
despre acest eveniment care s-
a petrecut azi în spate la Elec-
trolux, vă rog să mă anunțați”,
a anunțat sătmăreanul păgubit
pe grupul Radare jud. Satu

Mare. Cert este că sunt puține
șanse de a găsi autorii deoarce
în zonă nu sunt camere de
supraveghere decât la Elec-
trolux care, pe lângă faptul că
sunt destul de departe, sunt în-
dreptate spre poarta  fabricii.
Foarte probabil că mașina a
avut niște jenți foarte fru-
moase de aceea cineva i le-a și
furat. Să nu fie surprins să le
găsească peste ceva timp la
vreo mașină sau puse de vân-
zare pe site-uri de specialitate.
Este incredibil în ce lume
trăim...

MISTER

Un sătmărean, dispărut și reapărut
în chip misterios în Anglia
8 Bărbatul este șofer de TIR și timp de două zile familia
nu a știut nimic de el

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!

un bărbat din Satu Mare,
șofer de Tir, a dispărut
misterios din anglia în

noaptea de duminică spre luni și,
timp de două zile, nici familia,
nici prietenii, nu au știut nimic
de el. la fel de misterios cum a
dispărut, bărbatul a reapărut
după două zile. Din fericire,
acesta este bine și sănătos. 

Unul dintre prietenii lui
cei mai apropiați a postat luni, pe
grupul de Facebook intitulat Greii
Șoselelor, un apel pentru întreaga
comunitate de tiriști români, și nu
numai, pentru a-l găsi pe șoferul
dispărut.

”Salut colegi! Am nevoie
de un pic de ajutor și niște dis-
tribuiri. Persoana din imagine este
un prieten de-al meu iar familia sa
a pierdut legătura cu el aseară (luni
seara -n.r.) la ora 19.20. Era în An-
glia, pregătit să treacă în Irlanda
(Nu știu portul exact. Era pe va-
porul cu rută scurtă). Are un
MAN verde cu numărul de înma-
triculare SM 15 GLO. Îl cheamă
Vasile. Dacă cineva l-a văzut sau
stie de el orice informație vă rog să
mă anunțați. Orice distribuire e
binevenită. Vă mulțumesc”, sună

mesajul postat marți, în jurul orei
12.00, de Călin Florin Mik în
grupul Greii Șoselelor.

Ulterior, pe același grup,
au apărut informații cum că, în
momentul dispariției, sătmăreanul
se afla cu tirul la Calais și se
pregătea să treacă la Dover.

După câteva ore după ce
Gazeta de Nord-Vest a postat o
informație cu privire la dispariția
şoferului de TIR, am fost
contactați, în scris, tocmai de
Călin Florin Mik, sătmărean și el,
cel care a postat anunțul despre
dispariția lui Vasile. Acesta a ținut
să ne asigure că șoferul de TIR dat

dispărut este bine și că ieri, la orele
amiezii, se afla într-un oraș din Ir-
landa la descărcat. Ar fi avut o
problemă cu telefonul mobil, de
aceea nici el, nici familia acestuia,
nu ar fi putut lua legătura cu Vasile. 

Între timp, au apărut o
serie de zvonuri cum că Vasile ar fi
fost reținut timp de 24 de ore de
poliția britanică, însă Călin Florin
Mik nici nu a infirmat, nici nu a
confirmat aceste zvonuri. 

Acum nici nu mai
contează aceste aspecte. Cert este
că Vasile, șoferul de TIR, este bine
și că în scurt timp se va întoarce
acasă. 

Un ordin de protecție
provizoriu a fost emis de către
polițiștii din cadrul Secției Poliție
Rurală Carei, față de un bărbat, de
51 de ani, care-și bătea frecvent
părinții. 

La data de 19 februarie
a.c., polițiștii din cadrul Secției
Poliție Rurală Carei au fost sesizați
de către un bărbat, de 79 de ani, din
comuna Căpleni, despre faptul că
fiul acestuia, de 51 de ani, cu același
domiciliu, provoacă în mod repetat
scandal, la domiciliul acestora,
aflându-se sub influența băuturilor
alcoolice.

În urma verificărilor efec-
tuate și a evaluării stării de fapt,

polițiștii au stabilit că bărbatul, de
51 de ani, în mod repetat, pe fon-
dul consumului de alcool, provoacă
scandal în cadrul familiei, adresând
cuvinte și expresii vulgare, degra-
dante ambilor părinți, totodată,
provoacă distrugeri în locuință și
creează o stare de tensiune și
suferință psihică.

Astfel, polițiștii au con-
statat că în cazul expus există un
risc iminent ca viața sau integrita-
tea fizică și psihică  să fie pusă în
pericol printr-un act de violență
domestică, emițând un ordin de
protecție provizoriu față de bărba-
tul în cauză, acesta fiind evacuat
din locuință.

Incredibil! I-au ”desculțat”
mașina

Florin Dura

Ordin de protecție provizoriu, emis de polițiștii
sătmăreni pentru un fiu care-și bătea părinții

MISTER. Din informațiile pe care le deținem, Vasile ar fi bine
și se va întoarce în scurt timp în țară
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