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INVESTIȚII

PSD se ocupă de bunăstarea
tuturor sătmărenilor

8Rețele de apă potabilă și canalizare în 33 de localități din județul Satu Mare
finanțate de Guvernul PSD prin PNDL

Angajaţii români preferă
multinaţionalele

În ciuda majorărilor
salariale din sectorul public, doar
trei din zece angajaţi spun că ar
lua în considerare să lucreze într-
o instituţie de stat în viitorul
apropiat, potrivit datelor unui
sondaj efectuat de BestJobs în
luna aprilie, în cadrul unui
eşantion de 1.001 utilizatori de
internet. Aproximativ şase din
zece angajaţi rămân interesaţi
de companiile private, în timp
ce 9% ar vrea să lucreze în pro-
pria companie. Dintre cei care
preferă o carieră în sectorul pri-
vat, circa două treimi consideră
un job într-o multinaţională ca
fiind cel mai potrivit pentru ei,
iar un sfert spun că li se

potriveşte mai bine o companie
de talie mijlocie, în timp ce
doar unul din zece ar lucra pen-
tru un start-up. Tot într-o
instituţie mare şi-ar dori să lu-
creze şi 73% dintre cei care ar
lua în calcul un job la stat în pe-
rioada următoare, în timp ce
26% ar prefera mai degrabă o
instituţie de stat de dimensiuni
mai mici, iar 1% sunt
nehotărâţi. Dacă şi-ar schimba
jobul în viitorul apropiat, cei
mai mulţi ar lucra, în ordinea
relevanţei răspunsurilor, în
domeniile financiar-contabil,
resurse umane, inginerie,
administraţie publică, logistică,
retail şi transport.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Miercuri, 24 aprilie 2019
ziua 114 a anului

Soarele răsare la 6 și 26 minute,
apune la 20 și 29 minute.

1558 - Maria Stuart, regină a
Scoției, se căsătorește cu
Delfinul Franței, François, la
Notre Dame de Paris.

Nu putem hotărî să mai trăim
sau să murim, dar putem
hotărî pentru ce să murim. 

(Bob Pierce)

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 - Ss. ierarhi
mărturisitori Ilie Iorest și Sava,
mitropoliții Transilvaniei.
Greco- catolic - Sf. Elisabeta
Taumaturga, cuvioasă; Sf. Sava
Gotul, martir. 
Romano - catolic - Sf. Fidel
din Sigmaringen, preot, martir.
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Cred că preotul paroh
Ardelean Cătălin Florin, de la
Ghilvaci – Gară, este unul dintre
cei mai prolifici oameni de
cultură religioasă. Acolo, în acel
sat, parcă uitat şi de Dumnezeu,
oamenii, prin biserică,
redescoperă lumina, care vine din
an în an, de Înviere, gustând en-
tuziasmul “revelaţiei” privind
civilizaţia rurală românească, cu o
cultură atât de bogată şi
performantă, alături de lumea
românească “comunizată” – între
care nu mai există ameninţătoarea
“cortină de fier”.

Biserica din Ghilvaci –
Gară rămâne un lăcaş de cultură
ortodoxă, care atrage oamenii
chiar prin slujitorul fidel de aici,
părintele Florin Cătălin Arde-

lean, care, împreună cu fratele său
geamăn, părintele din Doba, s-au
realizat, s-au format ca preoţi de
excepţie, transformând profesia
într-o misiune continuă de mare
importanţă în societatea de azi.
De ce? Pentru că azi trăim într-o
duşmănie, invidie, răutate şi ură pe
care acest minunat popor nu le-a
cunoscut. Biserica este singura
instituţie spre care oamenii se
îndreaptă fără a fi forţaţi de cineva
şi o fac chiar fără a fi sfătuiţi. Pen-
tru “poporul suveran” credinţa
este la loc de cinste şi nu poate fi
biruită de nimeni şi nicicând!

Părintele Ardelean este
el însuşi un simbol şi o efigie a  ro-
mânismului ardelenesc, a iubirii
pentru Ţară, pentru istoria ei, pen-
tru eroismul acestui neam luptător
până la sacrificiul suprem apărând
pământul strămoşesc şi valorile
fundamentale ale poporului care l-
a zămislit. O biserică mică,
cochetă, primitoare, împodobită
pentru frumoasa Duminică a Flo-
riilor, plină până la refuz de oa-
meni îmbrăcaţi de sărbătoare, cu
sufletul curat, ca albul florilor de
cireş şi a florilor din biserică. Şi în
această biserică, precum şi în ma-
rile catedrale, părintele Ardelean
apără credinţa noastră, a neamu-
lui, întâiul născut creştin, datinile,
obiceiurile şi tradiţiile obârşiilor
truditorului român, al cărui bla-
zon îl poartă cu mândrie şi
nobleţe. Nu este prima dată când
intru în această biserică şi m-a im-
presionat în mod plăcut prezenţa
preotesei cu cele două fetiţe mi-

nunate la slujba din Duminica
Floriilor, ele, acest “trio” feminin
al familiei, fiind primele care, în
finalul slujbei, l-au felicitat pe
părintele drag inimilor cu ocazia
zilei numelui atât de frumos.
Felicitările mele i se alătură şi-mi
permit să-i felicit pe preoţii din
judeţ care sunt sărbătoriţi: pr. Flo-
rin Mocan, protopop, pr. Viorel
Marc – Amaţi, pr. Florin
Orăşteanu – Satu Mare, pr. Flo-
rian Fane – Poiana Codrului, pr.
Viorel Paşca – Satu Mare, pr. Vio-
rel Lostun – Satu Mare, pr. Florin
Libotean – Tătărăşti, pr. Viorel
Boloş –Certeze, pr. Florin Ţinca –
Gherţa Mare, pr. Florin Roman –
Gherţa Mică şi nu l-am lăsat la
urmă pe minunatul preot Florin Si-
laghi care slujeşte la Peniteciarul
Satu Mare, făcând activităţi cu totul
ieşite din comun, care m-au deter-
minat ca la emisiunea şi în cartea
“Oameni şi fapte” să afirm că
“oriunde ar fi rămâne un preot de
admirat”.

Sigur, am auzit la Ghil-
vaci – Gară un cuvânt de
învăţătură, în urma căruia toţi
credincioşii, de la mic la mare, au
avut de învăţat o serie de lucruri
folositoare pentru viaţa cea de
toate zilele. Mă gândeam că acest
preot slujeşte acolo de mulţi ani,
că a reuşit să aducă atâtea
îmbunătăţiri construcţiei biseri-
cii, că a reuşit să-i adune pe locui-
torii puţini, în suflet şi gândire
prin biserică, prin personalitatea
sa, prin dăruire şi continuă
pregătire, prin bunătatea

sufletească şi... dacă aş avea putere,
l-aş transfera într-o parohie
apropiată de casă, drept
recunoaştere a valorii sale, a anilor
trudiţi cu credinţă pentru Biserica
Neamului.

Trebuie să ne obişnuim,
în toate sferele vieţii sociale, să
ştim să apreciem valorile de lângă
noi, mai ales în domeniul atât de
important cum este Biserica! Se
aşteaptă mult de la slujitorii Bise-
ricii, dar aceştia trebuiesc
respectaţi şi recompensaţi! Cine
s-o facă dacă nu Protopopiatul şi
Episcopia noastră? Acest preot se
dovedeşte a fi un patriot român
autentic, un om care-şi iubeşte
ţara, luptând pentru ea cu
inteligenţă. Îl invidiez pentru
rădăcinile sale adânc înfipte în
pământul transilvan. Mi-a vorbit
frumos într-o emisiune televizată
IPS Justinian, aducându-şi aminte
de fraţii Ardelean şi... chiar şi-a
pus în gând să-l mute într-o paro-
hie mai apropiată de casă, dar...
Dumnezeu să-l odihnească!
Părintele Cătălin Florin Ardelean
rămâne omul harnic, gospodar,
dârz şi hotărât, care nu se sperie de
vicisitudinile vremurilor grele-
trăsături morale moştenite şi for-
mate de la viaţă, plus bunul simţ
care-l însoţeşte în tot ceea ce face!
Felicitări părinte! P.S. Timotei ex-
plica în catedrala din Tăşnad ce
înseamnă imperativul “Veniţi de
luaţi lumină!”.  Aceasta să ne lu-
mineze sufletele şi mintea, să de-
venim mai iertători, mai buni şi
mai umani! Cristos a înviat!

tEODOR CURPAş

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și

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

VIAțA LA țARĂ
SĂ MÂNCĂM CARNE
DIN țARĂ, NU ADUSĂ
DE AFARĂ, CĂ-I
DULCE NU-I AMARĂ !
Ing. IRINA FLOARE
COSMA  ne va prezenta în
emisiunea VIAȚA LA
ȚARĂ, difuzată la NORD

VEST TV, în această seară
de la ora 20,45, câteva
informații despre Ferma de
succes DANAMARI din
Seini, județul Maramureș,
care se ocupă cu creșterea an-
imalelor și prepararea unor
produse de carmargerie, în
baza unor rețete tradiționale
românești bio. Realizator:
Dumitru Țimerman.

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

Un sat cu credincioşi, Ghilvaci - Gară
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PROGNOZĂ

Cum va fi vremea de Paște și de 1 Mai
8Meteorologii nu ne dau vești prea bune, vremea fiind destul de capricioasă

Dacă de Paștele Catolic și
de Floriile ortodocșilor,
sătmărenii au avut parte

de o vreme splendidă, nu același
lucru se poate spune, însă, și de
Paștele Ortodox. De fapt, pe tot
cuprinsul minivacanței de Paște
și 1 Mai, vremea va fi capricioasă
chiar dacă temperaturile vor fi
destul de ridicate. 

Două zile 
de caniculă

Potrivit meteorologilor,
în județul Satu Mare urmează
două zile caniculare. Astfel, joi,
temperaturile diurne vor urca
până la 27 de grade Celsius, iar
cele nocturne, la 11 grade.

Vineri, va fi mai cald.
Peste zi vom avea parte chiar de
temperaturi caniculare, 29-30 de
grade, în unele locuri chiar mai
ridicate. Asta în timp ce în
noaptea de vineri spre sâmbătă
vor fi înregistrate 13 grade. 

Demn de menționat
este și faptul că în această
perioadă nu sunt prognozate
ploi, iar cerul va fi, în cea mai
mare parte, senin. 

Vremea se schimbă
de Paște

De Paște, însă, vremea
se schimbă. Chiar dacă sâmbătă
avem temperaturi de 25 de grade,
vor fi semnalate ploi în averse. În
noaptea de Înviere vor fi doar 9
grade și, la fel ca peste zi, sunt
șanse mari să plouă. 

Duminică, în prima zi
de Paște, se răcorește de-a binelea.
19 grade ziua, cer noros, posibile
precipitații. În noaptea de
duminică spre luni doar 8 grade,
cu cer noros și, de asemenea, este
posibil să plouă. 

Luni, a doua zi de Paște,
tot 19-20 de grade Celsius, cu cer
însorit, ploi și burniță. Peste
noapte doar opt grade și posibile
ploi. 

Abia pe marți se mai

încălzește puțin, 22 de grade,
cerul se mai răzbună și ploile dis-
par încet. Peste noapte doar opt
grade.

Încălzire ușoară 
de 1 Mai

În schimb, pe miercuri,
1 Mai, vremea se încălzește. Tem-
peraturile ajung la 23-25 de
grade, pe fondul unui cer pre-
dominant senin. Vreme ideală de
picnic. Peste noapte, tempera-
turile nu coboară mai jos de 10
grade. 

Joi, 2 mai, temperaturile
cresc și mai mult, depășind 25 de
grade Celsius, cu cer predomi-
nant senin, timp excelent pentru
a continua petrecerea de ziua
precedentă în aer liber. 

Apoi, pe week-end-ul
viitor, vremea se răcorește din
nou, cu temperaturi maxime de
cel mult 20 de grade, cu nori și
posibile ploi. 

florin Dura

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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ȘEDINȚĂ

Peste 106 hectare de teren, împădurit
în județ în această primăvară
8Anunțul a fost făcut de directorul Direcției Silvice Satu Mare, Marcel Forțiu,
în ședința de ieri a Colegiului Prefectural

Două informări susţinute
de Direcţia Silvică Satu
Mare și una făcută de

Instituţia Prefectului Judeţul
Satu Mare au făcut parte pe
ordinea de zi a ședinței
Colegiului Prefectural
desfăşurată ieri în Sala Mică a
Palatului Administrativ, condusă
de prefectul Darius Filip. Astfel,
a fost adus la cunoștința opiniei
publice faptul că, în primăvara
acestui an, în județ au fost
împădurite peste 106 hectare. 

Informarea privind
activitatea Direcției
Silvice

Directorul Direcției

Silvice Satu Mare, ing. Marcel
Forţiu, directorul instituţiei care
gestionează fondul forestier de
stat în judeţ, şi-a început
prezentarea cu un apel - „A
înţelege natura înseamnă a
înţelege viitorul omenirii” , mesaj
menit să conştientizăm echilibrul
fragil în care se găseşte în acest
moment Pământul. 

În continuare a
prezentat realizările Direcţiei în
anul 2018 precum şi activităţile
desfăşurate în anul 2019, în
special privind împăduririle
executate pe o suprafaţă de peste
106 hectare, din care 86 realizate
prin lucrări specifice pentru
regenerare naturală şi 20 de
hectare prin regenerare artificială.

La finalul intervenţiei, a
prezentat o noutate legislativă,
respectiv publicarea Procedurii
privind preluarea în pază a
suprafeţelor de fond forestier de
maximum 30 de hectare inclusiv,
aparţinând persoanelor fizice şi
juridice, din 01.04.2019. Prin
aceasta, se reglementează etapele
necesare preluării în pază a
fondului forestier pentru care nu
există administrare sau pentru care
nu sunt asigurate serviciile silvice,
cu proprietari cunoscuţi sau cu
proprietari persoane fizice
neidentificate sau decedate pentru
care nu s-a realizat dezbaterea
succesorală, respectiv cu proprietari
persoane fizice sau juridice care nu
pot face dovada proprietăţii cu acte.

Activitatea
Prefecturii

Raportul privind
realizarea Programului de
dezvoltare economico -
socială la nivelul județului
Satu Mare în anul 2018 a
fost prezentat de Ramona
Antonescu, şef ser viciu în
cadrul Instituţiei
Prefectului. 

Acesta reprezintă o
sinteză a principalelor acţiuni
şi activităţi desfăşurate de
instituţiile deconcentrate ale
ministerelor, în vederea
implementării Programului
de Guvernare la nivelul
judeţului Satu Mare.

INFoRMARE. Marcel Forțiu a prezentat activitatea Direcției Silvice în ședința de ieri a
Colegiului Prefectural Satu Mare

FLoRIN DURA

Ca urmare a faptului că
în perioada Paştelui Catolic,
traficul pentru vehiculele de
transport marfă a fost restricţionat
pe teritoriul Ungariei, în prezent
se constată o creştere a numărului
de automarfare care se prezintă în
punctele de trecere a frontierei, în
special pe sensul de ieşire din ţară,
la graniţa cu Ungaria. În acest
sens, conducerea Inspectoratului
General al Poliţiei de Frontieră a
dispus măsuri pentru
suplimentarea personalului şi
folosirea la maxim a capacităţii
punctelor de trecere a frontierei
deschise pentru astfel de mijloace
de transport.

Astfel, în limita
configuraţiei acestora şi, în funcţie
de trafic, vor fi suplimentate
arterele de control pe sensul de
intrare sau ieşire în/din ţară,
pentru ca formalitățile de
frontieră să se efectueze cu
operativitate. Menţionăm că la
frontiera cu Ungaria, formalităţile
de frontieră se efectuează în

comun cu autorităţile ungare, sens
în care Poliția de Frontieră
Română ţine legătura cu
autorităţile ungare în vederea
alocării, în comun, de personal
suplimentar pentru acoperirea
tuturor liniilor de control în
punctele de trecere a frontierei cu
Ungaria.

De la ridicarea
restricţiilor (începând cu
22.04.2019, ora 23.00), prin
punctele de trecere de la frontiera
de vest a României aflate pe raza
judeţelor Arad, Bihor şi Satu
Mare, s-au efectuat formalităţile
de frontieră pentru un număr de
aproximativ 5.200 de
automarfare, din care aproximativ
3.800 pe sensul de ieşire din ţară.
Menţionăm că timpul alocat
pentru efectuarea controlului
unui automarfar, de polițiștii de
frontieră români, se păstrează în
media de 2-5 minute /camion.

Poliţia de Frontieră
recomandă în continuare
şoferilor de autocamioane

tranzitarea tuturor punctelor de
trecere a frontierei deschise
tranzitului de mărfuri la graniţa
cu Ungaria (P.T.F. Nădlac II,
P.T.F. Nădlac, PTF Turnu, P.T.F.
Vărşand, P.T.F. Borş, PTF
Petea), astfel încât să se
preîntâmpine apariţia
suprasolicitărilor doar a unora
dintre acestea, într-un timp
foarte scurt. De asemenea, în
proximitatea punctelor de
trecere a graniţei, poliţiştii de
frontieră împreună cu lucrători
de la Poliţia Rutieră asigură
ordinea şi siguranţa publică în
zona de competenţă şi
informează conducătorii auto

despre posibilitatea  utilizării
unor rute alternative.

Reamintim că Poliţia de
Frontieră Română a dezvoltat
aplicaţia on-line si pentru
autovehiculele de mare tonaj care
este disponibilă pe pagina de
i n t e r n e t
www.politiadefrontiera.ro,  care
prezintă o medie a timpilor de
aşteptare în punctele rutiere de
trecere a frontierei pentru anumite
intervale de timp.  Menţionăm
faptul că traficul pentru
autoturisme şi mijloacele de
transport persoane se desfăşoară
în condiţii normale, fără a se
înregistra timpi de aşteptare.

Măsuri de fluidizare la graniţa cu Ungaria, cu ocazia reluării
traficului pentru autovehiculele de mare tonaj

Evaziune fiscală 
de milioane

Poliţiştii Serviciului de
Investigare a Criminalităţii
Economice au descoperit în
contabilitate cheltuieli în valoare
totală de 16.358.665 lei care nu
au la bază operațiuni reale.
Astfel, la începutul săptămânii, a
fost identificată o societate
comercială din Satu Mare, la care
în anul 2012, reprezentantul
legal a dispus înregistrarea în
contabilitate a unor cheltuieli în
valoare totală de 29.834 lei care
nu au la bază operațiuni reale, în
scopul sustragerii de la plata
obligațiilor fiscale datorate
bugetului consolidat al statului.
În cauză polițiștii au întocmit
dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de evaziune
fiscală.

De asemenea, au fost
identificate două societăți
comerciale afiliate, din Satu
Mare, la care în perioada 2011-
2015, reprezentantul legal a
dispus înregistrarea în
contabilitățile firmelor a unor
cheltuieli în valoare totală de
16.328.831 lei care nu au la bază
operațiuni reale, în scopul
sustragerii de la plata obligațiilor
fiscale datorate bugetului
consolidat al statului. Polițiștii
continuă cercetările sub aspectul
săvârșirii infracțiunilor de
evaziune fiscală și spălare de bani.

Mort de beat 
la volan

Un bărbat, în vârstă de
42 de ani, aflat puternic sub
influența alcoolului, a fost
depistat de polițiști la volanul
unui autoturism. Concret, în
cursul zilei de luni, 22 aprilie, în
jurul orei 16:00, polițiștii rutieri
careieni, în timp ce desfăşurau
activităţi de supraveghere şi
control a traficului rutier pe raza
localității Carei, au oprit pe
strada Viilor un autoturism
condus de un bărbat de 42 de ani,
din localitatea Ciumești. Fiind
testat cu aparatul etilotest acesta
a indicat 1.25 mg/l alcool pur în
aerul expirat. Bărbatul a fost
condus la Spitalul Municipal
Carei, unde i-au fost recoltate
probe biologice în vederea
stabilirii cu exactitate a
alcoolemiei. Polițiștii au întocmit
dosar penal sub aspectul săvârșirii
infracțiunii de conducerea pe
drumurile publice a unui
autoturism în stare de ebrietate.

Urmărit național
depistat de polițiști

Un bărbat, de 41de ani,
dat în urmărire națională, a fost
depistat de polițiști. Luni, 22
aprilie a.c., polițiștii Serviciului
de Investigații Criminale Satu
Mare au depistat un bărbat, de
41 de ani, cu domiciliul în
localitatea Gura Humorului,
județul Suceava, pe numele
căruia Judecătoria Bacău a emis
un mandat de executare a
pedepsei închisorii. Acesta a fost
condamnat la un an de
închisoare pentru săvârșirea de
infracțiuni rutiere, fiind depus de
polițiști în Penitenciarul Satu
Mare.
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INVESTIȚII

PSD se ocupă de bunăstarea
tuturor sătmărenilor
8Rețele de apă potabilă și canalizare în 33 de localități din județul Satu Mare
finanțate de Guvernul PSD prin PNDL

Guvernul PSD finanțează
cele mai mari proiecte
pentru creşterea

semnificativă a reţelelor de apă
curentă şi canalizare din mediul
urban şi rural din județul Satu
Mare. Nu mai puțin de 33 de
localități din Satu Mare
beneficiază, prin Programul
Național de Dezvoltare Locală
(PNDL), coordonat de
Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei
Publice (MDRAP), de peste 70
milioane de euro pentru
construirea a 54 de noi sisteme
de canalizare şi alimentare cu
apă. Finanțările obținute cu
sprijinul şi implicarea
consilierilor locali, consilierilor
judeţeni, parlamentarilor şi
miniştrilor PSD, care reprezintă
interesele locuitorilor județului
Satu Mare la Bucureşti, dar şi a
fostei conduceri a Consiliului
Judeţean, în special
vicepreşedintelui Mircea Govor,
vor avea un  impact pozitiv atât
asupra calității vieții locuitorilor,
dar şi asupra creşterii economice
a zonei. 

Investiții de 
peste 70 de milioane
de euro 
în infrastructura
apă-canal

Guvernul PSD
finanțează prin PNDL 1 nu mai
puțin de 21 de proiecte de apă-
canal, în valoare totală de 22,8
milioane de euro, iar prin PNDL
2, 33 de proiecte ce însumează
investiții de peste 47,5 milioane de
euro.

În urma finalizării

acestor investiții, vor fi asigurate
condiţii de sănătate, protecţia
mediului, accesibilitatea și, în
general, condiţii optime de trai și
alinierea la standardele europene
pentru locuitorii a 33 de localități
în care au fost alocate fonduri
pentru înființarea ori extinderea
sistemelor de alimentare cu apă și
canalizare menajeră.

33 de localităţi 
din județ

Localităţile care
beneficiază prin PNDL 1 și
PNDL 2 de bani guvernamentali
pentru dezvoltarea infrastructurii
de apă și apă uzată sunt Ardud,
Livada, Negrești-Oaș (inclusiv
zona turistică Luna Șes), Apa,
Andrid, Beltiug, Bixad, Călinești
Oaș, Cehal, Cămin, Certeze,
Ciumești, Crucișor, Gherţa Mică,

Hodod, Medieșu Aurit, Moftin,
Odoreu, Pomi, Pișcolt, Racșa,
Sanislău, Santău, Săuca, Socond,
Supur, Terebești, Târșolţ, Turţ,
Valea Vinului, Vetiș, Viile Satu
Mare si Vama.

Investiții totale de
peste 320 milioane
de euro

Guvernul PSD
finanțează în județul Satu Mare,
prin PNDL, în perioada 2015-
2020, investiții în valoare totală de
peste 320 milioane de euro.
Programul de finanțare derulează
în prezent investiții în valoare de
180 milioane de euro, iar totalul
investiţiilor contractate este de 76
milioane de euro.

PNDL este un program
de finanțare multianual,
implementat în perioada 2015 -

2020 de Guvernul PSD și
coordonat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și
Administraţiei Publice, ce
reprezintă sursa principală de
finanţare pentru infrastructura
locală și are la bază principiul
conform căruia în fiecare
localitate din țară trebuie să fie
asigurat un set minim de servicii
publice (10S), în domeniile:
sănătate, educație, apă –
canalizare, energie termică și
electrică, inclusiv iluminat public,
transport / drumuri, salubrizare,
cultură, culte, locuire și sport.
Proiectul PNDL, considerat cel
mai bun program de investiții din
ultimele trei decenii, a fost
conceput de Liviu Dragnea în
perioada în care a condus
MDRAP și s-a bucurat de
susținerea Partidului Social
Democrat.  

FLorIN DurA

INTERES. În urma acestor investiții, nivelul de trai al celor de la țară îl va egala pe cel de la oraș

Cea de a opta săptă-
mână de grevă de la Electrolux a
început ieri fără prea mari șanse
ca acest conflict de muncă să se
stingă prea curând. Asta în ciuda
faptului că cei din conducerea fa-
bricii au venit cu o nouă propu-
nere de mărire salarială,
considerată de greviști nesatisfă-
cătoare. 

Și ieri, la fel ca în zilele
precedente, greviștii s-au adunat
în ”țarcul” din fața fabricii. 

Președintele Sindicatu-
lui ”Samus” din Electrolux, Sorin
Faur, le-a făcut cunoscută noua
ofertă a conducerii fabricii. ”Joi a
fost un proces la care judecătorul
i-a acuzat, într-adevăr, pe cei din
conducere că nu sunt maleabili și

nu sunt dispuși la dialog social.
[…] Ei, ca să dea dovadă că poartă
negocieri cu noi, au venit joi și
ne-au pus ceva în plus la ofertă,
0,5% la creșterea aceea procen-
tuală, de la 5 la 5,5”, a spus Sorin
Faur. Liderul de sindicat a expli-
cat că această creștere înseamnă 5
bani, adică 0,05 lei.  Oferta Elec-
trolux nu a fost acceptată de
greviști, ei cerând o creștere sala-
rială în sumă fixă. 

Tot cu aceeași ocazie,
Sorin Faur a precizat că doar în
cutiile plasate în bănci s-au strâns
6.000 de lei pentru greviștii de la
Satu Mare. Donații au venit și
din partea organizațiilor județene
ale sindicatelor din țară. “Avem
informații că nu va mai dura

mult”, a mai spus liderul de sindi-
cat. 

După opt săptămâni,
360 de muncitori sunt în conti-
nuare în grevă, dar spun că nu se

vor da bătuți. Unii muncitori, au
explicat sindicaliștii, se află în
concediu medical, alții și-au dat
demisia, iar un număr mic s-a
reîntors în fabrică.

A început a opta săptămână de grevă la Electrolux

Lumina Sfântă de 
la Ierusalim, adusă
la Satu Mare în
Noaptea de Înviere

Prin purtarea de grijă a
Preafericitului Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, va fi adusă în țara
noastră, și anul acesta, Sfânta
Lumină luată de pe Sf. Mormânt
din Ierusalim. Datorită sprijinului
domnului ing. Mircea Leţiu, fost
membru în Adunarea Eparhială a
Episcopiei Ortodoxe a
Maramureşului şi Sătmarului și a
Adunării Naționale Bisericești,
Sfânta Lumină va ajunge pentru a
zecea oară şi în Eparhia noastră.
Ea va fi adusă de o Delegaţie
eparhială cu o cursă charter,
sâmbătă 27 aprilie 2019, la Sibiu;
în jurul orei 21,30 la Cluj-
Napoca; în jurul orei 22 la Baia
Mare; iar destinaţia finală va fi
Aeroportul din Satu Mare, în
jurul orei 23. 

Protopopii, preoţii si
monahii o pot primi la
Aeroporturile din Cluj-Napoca,
Baia Mare sau Satu Mare, în
funcție de cea mai convenabilă
distanță, pentru a o putea oferi
credincioşilor care vor participa la
Slujba Învierii, ce va fi săvârşită în
bisericile şi mănăstirile din
Eparhie, la ora 24. De la Satu
Mare, la fel ca în anul precedent,
Sfânta Lumină va fi preluată de
delegaţii din Slovacia, Ungaria şi
Austria.

Proprietarii
Hotelului Dacia,
somați de Direcția
de Cultură 
Satu Mare

Proprietarul hotelului
Dacia a fost somat ca până în 30
aprilie să prezinte proiectul
pentru reabilitarea clădirii.
Direcția Județeană pentru
Cultură, Culte și Patrimoniu
Cultural Național, filiala Satu
Mare, a transmis noilor
proprietari ai hotelului Dacia că
au termen până în 30 aprilie să
prezinte proiectul pentru
reabilitarea clădirii, altfel riscă
amenzi între 4.000 și 8.000 lei,
pentru neîntreținerea clădirii.

Noul proprietar al
Hotelului Dacia este firma
Manevi Zartkoru
Reszvenytarsasag. Cei din
conducerea companiei Manevi
Zartkoru Reszvenytarsasag, cu
sediul în Budapesta (Ungaria), au
bătut palma cu foștii acționari ai
Hotelului Dacia. Vorbim aici
despre Beniamin Ţânţaş (50,5%),
Felicia Piuian (36,9%) şi Silviu
Valentin Sumlas (12,5%), potrivit
ONRC.

Inaugurat în 1902,
hotelul Dacia din Satu Mare a fost
privatizat prin metoda MEBO în
1995, când foştii angajaţi au
devenit acţionari. În 2007,
clădirea a fost cumpărată de un
om de afaceri din Negreşti-Oaş –
Vasile Ţânţaş, care a plătit 1,7
milioane de euro. Noul proprietar
s-a angajat să o renoveze şi să o
transforme într-un hotel de lux,
însă investiţiile au fost
abandonate din cauza crizei.
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Propunere pentru fluidizarea circulației
la Burdea, făcută de un sătmărean

Sătmăreanul Ioan Grosu a
găsit o soluție pentru flu-
idizarea traficului în

intersecția de la Burdea. În acest
sens, a remis o scrisoare deschisă
către primarul municipiului
Satu Mare Kereskenyi Gabor,
Consiliul local municipal Satu
Mare, Instituția Prefectului Satu
Mare și Biroul Siguranța
Circulației pentru mediul urban
Satu Mare. Prezentăm în cele ce
urmează această scrisoare și
soluțiile cuprinse aici. 

Având în vedere faptul
că pe b-dul O.Goga urmează să fie
execute lucrări la colectorul de
canalizare de pe tronsonul
intersecție Burdea – strada
Dâmbovița , lucrări care vor im-
plica modificări ale traseelor de
circulație ale autovehiculelor în
zonă , îmi permit să supun
atenției și analizei dumneavoastră
o soluție pentru amenajarea
DEFINITIVĂ a sensului girato-
riu din intersecția Burdea  intr-un
sens giratoriu tip ,,rotor”, conform
Normativului AND 600-2010,
schițat (neprofesional) în desenul
alăturat.

Bineînțeles că este nece-
sar ca această sugestie să fie
analizată de proiectanți
specializați în domeniu , care , în
baza măsurătorilor din teren , să
decidă dacă soluția propusă este
aplicabilă în funcție de suprafața
disponibilă în intersecție și în
funcție de benzile de circulație
propuse. Dacă concluzia

proiectanților este favorabilă,
amenajarea intersecției conform
acestei propuneri ar trebui să
rămână DEFINITIVĂ, deoarece
această variantă va asigura intrarea
în intersecție dinspre b-dul O.
Goga pe TREI benzi de circulație
față de două câte sunt în prezent
sau tot față de două benzi  cât
prevede și proiectul de lărgire a b-
dului O. Goga. De asemenea,
prin aplicarea și permanentizarea
acestei soluții , ați putea imple-
menta și pe acest tronson  progra-
mul primăriei de amenajare a
pistelor pentru bicicliști.

Această propunere
implică următoarele modificări
ale traseelor de circulație din
zonă: 
1.Introducerea de sensuri unice
pe următoarele străzi:
– B-dul O. Goga  de la semafor

Carfour spre intersecția Burdea
cu sens unic către intersecția Bur-
dea
– Str. C.A.Rosetti de la sens gira-
toriu Cloșca spre magazin Care-
four peste calea ferată cu sens unic
către magazinul Carefour
2. La intersecția străzilor laterale
cu  b-dul O.Goga și strada
C.A.Rosetti să fie amplasat sem-
nul de circulație:
A. Obligatoriu la dreapta – pen-
tru străzile care intră de pe partea
dreaptă a sensului unic
B. Obligatoriu la stânga  – pentru
străzile care intră  de pe partea
stângă a sensului unic.

În această variantă , pe
b-dul O.Goga  se vor putea prelua
pe 2 benzi  autovehiculele care vin
dinspre Carpați 2 și Micro 17
spre direcția Baia  Mare peste
podul Decebal și pe o bandă cele

care merg înainte spre Oradea și
la stânga pe b-dul Cloșca.
Coborârea de pe podul Decebal
va avea  două benzi pentru sensul
înainte spre b-dul Cloșca și o
bandă pentru sensul la dreapta pe
Drumul Careiului . Intrarea în
intersecție de pe Drumul Careiu-
lui se va face pe două benzi pentru
urcare pe podul Decebal , pe
direcția Baia Mare , și pe o bandă
se va intra la dreapta pe b-dul
Cloșca. Intrarea în intersecție de
pe b-dul Cloșca se va realiza pe
doua benzi , cea din dreapta pen-
tru înainte pe podul Decebal , iar
a doua (din stânga) pentru înainte
pe podul Decebal și la stânga pe
Drumul Careiului.

Am speranța că prop-
unerea din  scrisoarea mea va fi
analizată cu toată atenția și cu
celeritate. Cu stimă, Grosu Ioan.

În perioada 3-7 aprilie
2019, a avut loc cea de-a X – a
ediție a Colocviului Naţional
„Coregrafia dansului tradiţional
astăzi”. Colocviul a reunit, la
Centrul Cultural „Aurel Stroe”
din Buşteni, dansatori din toate
zonele etnografice ale ţării care,
sub îndrumarea unor renumiţi
maeştri şi profesori coregrafi, și-
au prezentat dansurile
tradiţionale din zonele pe care le
reprezintă. 

Centrul Județean
pentru Conservarea și
Promovarea Culturii
Tradiționale Satu Mare a fost
reprezentată de către Marian
Sima – coregraful Ansamblului

Folcloric al Județului
„DORURI SĂTMĂRENE”, de
către: Teodora Bota, Denisa
Costea și Casian Galiș, membri
ai Ansamblului. Delegația
sătmăreană a prezentat cu cinste
cele două zone etnofolclorice
ale județului Satu Mare, și
anume: Zona Codru și Țara
Oașului. 

În cadrul
evenimentului, a avut loc şi un
spectacol extraordinar cu
public „Hai la hora
românească”. Spectacolul a fost
realizat de participanţii la
colocviu care au prezentat
cântece şi jocuri populare din
toate zonele ţării.

În data de 25 aprilie la ora
12.00, sub semnul Centenarului, va
avea loc la Carei ultima acțiune a
Direcției Județene pentru Cultură
Satu Mare din cadrul proiectului
”Înfăptuitorii unirii de pe Granița
de Nord-Vest” aprobat de Ministe-
rul Culturii și Identității Naționale.

Conform proiectului au
fost depuse plăci cu credenționalele
în fiecare localitate care a trimis
delegați la Marea Adunare
Națională de la Alba Iulia din 1 De-
cembrie 1918. Asadar in data de
25.04.2019 se va dezveli o placa co-
memorativa pe fatada liceului Iuliu
Maniu din orasul Carei.

Am ales (împreună cu
oficialitățile din Carei) locul cel
mai important – fațada Liceului

”Iuliu Maniu” – pentru ca numele
celor de pe placa comemorativă să
fie sub ochii tinerelor generații.
Motivația locului este legată de
importanța și rolul lui Iuliu Maniu
(ca și Președinte al Consiliului Di-
rigent din 1918) pentru județul
Satu Mare – el fiind prezent la
Carei în data de 27 aprilie 1919,
alături de Prefectul Alexandru
Racoți, pentru a prelua Prefectura
Județului și mutarea ei la Satu
Mare. De asemenea, în data de 24
aprilie 1997 i-a fost acordat acestui
Liceu numele de ”Iuliu Maniu”.
Prezența noastră, între aceste date
– 24 aprilie și 27 aprilie (ținând
cont și de Sărbătorile Pascale) este,
astfel, una de reconstituire a memo-
riei istoriei românești la Carei.

CRISTIAN STAN

Membrii Ansamblului ”Doruri
sătmărene”, prezenți la Colocviul
Național de Coregrafie de la Bușteni

”Înfăptuitorii unirii de pe
Granița de Nord-Vest”

Deșeuri colectate de
Ziua Pământului

În 22 aprilie, cu ocazia Zilei
Pământului, s-a desfășurat proiectul
național ”Fii voluntar de Ziua
Pământului”, proiect derulat de către
Ministerul Tineretului și Sportului în
colaborare cu Regia Națională a
Pădurilor – Romsilva. Cu această ocazie,
Direcția Județeană pentru Sport și
Tineret Satu Mare împreună cu
voluntari de la asociația de tineret
A.T.T.E. „ Cutezătorii Munților”, sub
directa îndrumare a reprezentanților
Direcției Silvice Satu Mare, au întreprins
o acțiune de ecologizare ce a vizat
ocoalele silvice din județul Satu Mare
(Borlești, Livada, Negrești, Satu Mare,
Tășnad). 

Proiect pentru dotarea
grădinițelor din satele
județului

O sătmăreancă a lansat în
urmă cu câteva zile un proiect amplu ce
are ca scop dotarea grădinițelor din
mediul rural al județului Satu Mare, cu
carti si jucarii educative. Este vorba despre
un proiect cu adevărat important, în
condițiile în care majoritatea grădinițelor
din județ nu pot oferi copiilor materiale
cu un scop educațional real. Inițiatoarea
proiectului este sătmăreanca Roxana
Gati, iar demersul ei poate fi susținut de
orice sătmărean,  prin donarea unor cărți,
jucării ori planșe. ”Cartile aprobate in
sistemul prescolar, conform
Ministerului Educatiei, sunt: atlasurile,
carti despre diferite etnii si culturi din
lume, carti de basme, poezii,
enciclopedii, carti in diferite limbi,
dictionare, carti despre portul national,
ghicitori, carti despre stiinta: vulcani, roci
etc.”, anunță Roxana Gati.

Jucariile aprobate sunt: –
Jucarii: stampile, stampile din litere,
pipete, pompe de apă, forme de tăiat
biscuiti, căni si diferite vase, jucării spcifice
gătitului, Joc de rol, piramida
alimentelor; – Instrumente muzicale:
trianglu, muzicută, tuburi de ritm,
zurgălăi, cinele, castagnete, tobe, clopotei,
tamburină, pianină, xilofon, maracas,
fluiere care imită cântecele unor păsări,
alături de jucării muzicale realizate de/cu
copiii: sunători, recipienti cu seminte de
diferite mărimi, umplute inegal; – Trusă
cu forme geometrice (cerc, pătrat,
triunghi, dreptunghi, diferentiate pe
baza criteriilor mărime / grosime /
culoare) si corpuri geometrice (sferă, cub,
piramidă); – Jocuri de masă : De
construcţie, De imbinare, De incastrare;
– Mijloace de transport de jucărie.
Semne de circulaţie. Truse medicale de
jucărie; – Obiecte cu nasturi, Obiecte cu
şireturi, Obiecte cu fermoare, Obiecte
cu capse, - Jucării: Aragaz, frigider,
chiuveta (din mobilier), masa de
calcat, pătuţul papusii etc. - Cadru pt.
teatru de păpuşi – Păpuşi manuit,
masti;  – Set cuburi de lemn pentru
construcţie* – piese mari;– Set
animale salbatice/ domestice – din
diverse materiale; – Puzzle-uri cu
aspecte din univers. Mentionez ca
toate donatiile se vor face sub proces
verbal catre gradinitele care au
aprobat donatiile din partea noastra.
Totodata vreau sa anunt ca deja au
sosit primele donatii, iar dupa
sarbatorile pascale gradinitele din
Satmarel si Culciu Mic vor primi
darurile”, a mai menționat inițiatoarea
proiectului. Informații suplimentare
despre acest proiect, la adresa de mail
rominaciutan@gmail.com sau la
numărul de telefon 0751. 979. 502.
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PSD investește în infrastructura rutieră

Ministerul Transpor-
turilor a lansat
șapte proiecte de

realizare a unor drumuri ex-
pres. Cele șapte drumuri ex-
pres, care au fost deja
finanțate și pentru care au
fost inițiate procedurile
legale, reprezintă cea mai
mare investiție în infra-
structura rutieră din istoria
post-decembristă a
României.

După semnarea con-
tractelor pentru construirea dru-
mului expres Craiova – Piteşti,
unde au fost semnate deja con-
tractele de proiectare şi execuție
a primelor două tronsoane, Gu-
vernul PSD a demarat proce-
durile pentru încă alte şase
proiecte similare.

Cele mai multe vor fi
construite în estul țării şi vor
conecta Moldova cu porturi de
la Dunăre şi Marea Neagră.

Astfel, CNAIR a mai
lansat anul acesta licitații pentru
următoarele obiective:

-Drum Expres Craiova – Târgu
Jiu, valoarea estimată a contrac-
tului – 26,26 milioane de lei
-Drum Expres Focşani – Brăila
– 24,29 milioane de lei
-Drum Expres Brăila ( Jijila) -
Tulcea (Cataloi) – 22 milioane
de lei
-Drum Expres Buzău – Brăila –

27,34 milioane de lei
-Drum Expres Constanța – Tul-
cea – 29,33 milioane de lei
-Drum Expres Bacău – Piatra
Neamț – 13 milioane de lei

Lansarea acestor
proiecte demonstrează preocu-
parea PSD pentru modernizarea
infrastructurii rutiere, ca fiind
singura alternativă care poate ac-
celera dezvoltarea economică şi
socială a multor regiuni din
România.

PSD Belgia a început
în forță, în contextul înființării
de noi organizații locale. În
urmă cu câteva zile s-a înființat
Organizația PSD Ostende,
aceasta devenind  cea mai nouă
organizație PSD din Europa de
Vest. 

“Sunt încântată să
constat că un număr de români
din ce în ce mai mare îşi
exprimă dorința de a face parte
din organizațiile PSD Dias-
pora, acest lucru încurajând co-
ordonatorii organizațiilor
naționale să înființeze
organizații locale, în cadrul
cărora conaționalii noştri să
poată activa, aşa cum îşi doresc.
Salut noua organizație

înființată, felicit preşedintele
PSD Belgia, doamna Carmen
Dinu, şi urez multă forță, pu-
tere de muncă şi succes condu-
cerii PSD Ostende, domnului
Bogdan Safta!“, a declarat
preşedintele PSD Diaspora,
Lilla Debelka. 

În perioada următoare,
se vor mai înfiinţa organizaţii
locale şi în alte state, Partidul
Social Democrat fiind singura
formațiune politică care vine în
sprijinul românilor de pretutin-
deni, fapt demonstrat şi ca pri-
oritate legislativă, prima lege a
noului Parlament, Legea nr.
1/2017, fiind cea care a adus
eliminarea a 33 de taxe con-
sulare. 

Cu sprijinul major al
PSD, Parlamentul European a
aprobat    ieri   amendamente
care permit sancționarea
producătorilor care distribuie
aceleaşi mărci cu diferite ingre-
diente şi calitate între Europa de
Vest şi cea de Est.

Cu 474 de voturi,
printre care şi ale europarlamen-
tarilor PSD, Parlamentul Euro-
pean a aprobat un nou
mecanism comercial pentru con-
sumatori care califică drept
practică comercială neloială
furnizarea de alimente de la una
şi aceeaşi marcă, dar cu ingredi-
ente şi de calitate diferită.

”Acesta este doar

primul pas în războiul privind
standardele duble. Vom con-
tinua să luptăm neîncetat pentru
cetățenii români pentru a obține
alimente, medicamente şi alte
produse de calitate pe care le
merită.

A fost profund
dezamăgitor să vedem că unii
eurodeputați români nu cred că
poporul român merită mai mult

şi au votat împotriva acestui
prim pas necesar în procesul de
încheiere a standardului dublu.
Dar, în ciuda lor, am câştigat
prima bătălie - şi vom câştiga cu
siguranță războiul.

Nu ne temem de dru-
muri lungi şi dificile şi promitem
să luptăm întotdeauna în folosul
poporului român!”, se arată într-
un mesaj al social-democraților
din Parlamentul European. 

Cei care vor mai prac-
tica dublu standard comercial
riscă o amendă de cel puțin 4%
din cifra de afaceri anuală sau 2
milioane de euro în cazul în care
nu există informații privind cifra
de afaceri.

Organizație PSD înființată
în Diaspora

Paul Stănescu, des-
pre prezidenţiale

Senatorul Paul Stă-
nescu a declarat că  Alianţa
PSD-ALDE ar putea să aibă un
candidat comun pentru prezi-
denţialele din noiembrie a.c.:

„Aşa cum spune preşe-
dintele Dragnea, după europar-
lamentare, în funcţie de
rezultatul pe care îl vom avea şi
noi şi ALDE, e posibil să avem
un candidat comun sau fiecare
partid să aibă candidatul său.
Decizia va fi luată după eu-
roparlamentare şi cred că e un
lucru înţelept să nu ne grăbim.
Poate fi oricine din partid, de-
sigur că poate fi şi preşedintele
partidului”. E posibil să avem şi
un congres pentru stabilirea
candidatului. Totul se va face
prin vot şi probabil că vom găsi
soluţia cea mai bună. Ne
interesează acest lucru pentru că
PSD n-a mai avut preşedinte de
ani buni, dacă ne gândim, de la
domnul Iliescu încoace. Proba-
bil că va fi o luptă grea, dar noi
ne dorim să avem un preşedinte
de stânga, în primul rând”.

Cu sprijinul PSD, România a mai câștigat
o luptă importantă în războiul cu privire
la standardele duble din UE!
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Preparate deosebite, mic dejun,
sandwich-uri, burger, crispy pui,
salate,  griluri, deserturi și cele
mai gustoase paste din oras. 

Barul va încântă cu specialități de cafea,
smoothie-uri, fresh-uri și produse de pa-
tiserie proaspete oferite din partea casei

cu orice tip de cafea. 

Leon Gourmet Satu Mare

Piața Libertății nr. 7,
(pe corzo) 

Comenzi și rezervări  la
0748869307. 

Str. Aurel Vlaicu,
Ferma nr. 1, spre Petea 

(în incinta fostului
I.A.S. Dorolţ)

Tel./fax: 0261-750320
Mob.: 0744-224634

Pentru comenzi de peste 2.500
se oferă discont de 5%

aMobilier modular 
aMobilă birouri
aMobilă bucătărie

aMobilă sufragerii
aMobilier holuri
aMobilier baruri

Mobilă la dispoziţia ta!!

producă-
tor mobilier
la comandă

Pentru comenzi de peste 5.000
se oferă discont de 8%

Pentru comenzi de peste 10.000
se oferă discont de 10%

SC Valex Orizont  SRL
efectuează lucrări de drumuri,

poduri, civile şi industriale

Telefon 0751.563.082.
email: valexorizont@gmail.com

E    
p    
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Juniorii de la LPS Satu Mare, grupa
2006,  au terminat pe locul trei la
turneul international de la Lille –

Franta in urma unor meciuri dramatice.

Grupa lPs 2006 a participat
între 18-23 aprilie  la un turneu interna-
tional in lille, Franta, turneu  la care au
fost invitate  24 de echipe din mai multe
țări.

in grupa, sătmărenii au obținut
patru victorii și o remiză:
lPs 2006 satu mare – Charleroi Belgia
4-1;
lPs 2006 – lille sud 2-0;
lPs 2006 – Fives 0-0;
lPs 2006 – la sentinelle 4-0;
lPs 2006 – Vieux lille 7-0.

in sferturi de finala lPs a intal-
nit echipa din senegal si anume Acade-
mie Dakar pe care a invins-o cu 3-1.

in meciul din semifinale cu for-
matia locala lille Carrel s-a produs o ade-
varata drama in ultimul minut de joc, un
fault imaginar și  echipa locala lille Carrel
marcheaza si egaleaza 1-1. in urma execu-
tarii loviturilor de la 11 m lPs 2006 satu
mare pierde cu 7-8.

”Un adevarat cutremur s-a pro-

dus in vestiarele juniorilor nostri, dezam-
agiti de arbitrajul partinitor pentru gazde,
dar au reusit sa se remonteze pentru
meciul care stabilea locurile 3-4 si au in-
vins echipa tarpa din Ungaria cu 2-0”, ne-
a transmis antrenorul Nelu Donca.

Felicitări băieților și antreno-
rilor!

FOtBAl jUNiORi

LPS Satu Mare, pe trei la un puternic
turneu la Lille
8 elevii lui Nelu Donca au pierdut la mare luptă semifinala cu formația gazdă

sPorT aZi 
La TV
12:30 teNis, WtA
turneul din stuttgart DiGi 2
12:30 teNis, WtA
turneul din istanbul DiGi 4
18:00 BAsCHet m
U-Bt Cluj-Napoca – steaua
DiGi 3
19:45 FOtBAl, CUPA
ROmÂNiei
Astra - CFR Cluj DiGi 1,
teleKOm 1, lOOK
20:00 HANDBAl m
Flensburg – Veszprem DiGi 3

20:30 FOTBAL, LA LIGA
Atletico Madrid – Valencia
DIGI 4
21:45 HANDBAl m
Nantes – Barcelona DiGi 3

echipa de pentatlon
licee de la liceul cu Program
sportiv satu mare a ocupat locul
1 la Olimpiada Naţională a
sportului Şcolar. la Oradea s-a
desfăşurat vineri o fază de zonă
la atletism, pentatlon licee.

Pentatlonul este format
din mai multe probe : alergare
viteză 60 metri, săritura în
lungime, aruncarea greutăţii,
aruncarea mingii de oină şi 800
metri. iar o echipă este formată
din cinci atleţi.

echipa lPs satu mare
de la Oradea i-a avut în
componenţă pe George Kadar,
laurenţiu Vădan, Gergo
medgyesi, Casian Coşarcă şi
Andrei majer, cu vârste
cuprinse între 16 şi 18 ani.
Aceştia au fost conduşi de pro-
fesorul Horea macarie.

sătmărenii au obţinut
o frumoasă performanţă şi s-au
calificat la etapa finală. Con-
curând cu multă determinare,
bătându-şi propriile recorduri,

sătmărenii au depăşit
tradiţionalul adversar, pe lPs
Baia mare. lPs-ul sătmărean a
strâns 1.676 puncte, faţă de
1.626 cât au totalizat
băimărenii. De menţionat că la
Oradea au concurat patru
echipe.

este prima calificare
din istorie la faza finală. e
drept, concursul n-a fost intro-
dus de foarte mulţi ani. Faza
finală se va desfăşura în 2 mai la
timişoara.

Atletism  /  Calificare la faza națională pentru echipa de pentatlon a LPs
8 George Kadar, laurenţiu Vădan, Gergo medgyesi, Casian Coşarcă şi Andrei majer au strâns 1.676 puncte

Liga a iV-a, seria a Liga a iV-a, seria B
J u n i o r i

Liga a iV-a, seria C
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BC CSU Sibiu a câștigat
Cupa României la
baschet masculin – ediția

2018/19. Formația de pe Cibin a
confirmat parcursul foarte bun
din campionat cu un trofeu în
cealaltă competiție de amploare
în sportul cu mingea la coș în
țara noastră.

A trecut aproape o
săptămână de la succesul sibie-
nilor...Unul care nu avea cum să
treacă neobservat și la Satu Mare,
mai ales printre iubitorii și
cunoscătorii de baschet..Motivul?
Antrenorul celor de la CSU Sibiu,
Dan Fleșeriu, e legat de Satu Mare
și   după  cinci  ani petrecuți pe
banca CSM-ului  acesta nu se
sfiește să spună că Sătmarul a
rămas în sufletul său ca o a doua
casă!

Fleșeriu a pornit la Satu
Mare ca antrenor în noul proiect
baschetbalistic de la CSM. De la
primul sezon a dus echipa pe podi-
umul Ligii Naționale. CSM-ul a
luat primul bronz din istorie. Au
urmat alte patru sezoane de suc-
ces... Finale de Cupa României, fi-
nale de campionat, participări cu
medalie în CEWL și cu primele
victorii în FIBA EUROPE
CUP...Sigur că a lipsit un
trofeu...însă la acel moment pentru
o echipă mică așa cum era CSM
Satu Mare o finală pierdută la mare

luptă cu o trupă de Euroligă din
Târgoviște reprezintă mai mult
decât un trofeu câștigat...

Fleșeriu a plecat în 2013
de la Satu Mare fără ca cineva din
conducerea de atunci a clubului
măcar să-i mulțumească și să-i
propună o eventuală contin-
uare...A fost un final de poveste la
Satu Mare și un alt început de suc-
ces pentru Fleșeriu... Cu două ti-
tluri la fete la Târgoviște și trecerea
la masculin.

În fapt, pentru Fleșeriu

au fost pașii pe care îi visa încă de
când antrena aici...Națională, titlu,
și apoi acasă la Sibiu la băieți...La
Naționala de fete a fost, titlul l-a
luat, e drept cu alt CSM, iar acum
acasă, la Sibiu, rescrie istoria
baschetului... Cu această cupă
câștigată...Indiferent de ce se va în-
tâmpla mai departe, în play off
pentru CSU Sibiu și Dan Fleșeriu
sezonul 2018-2019 rămâne unul
de poveste...Dacă va veni și titlul
național atunci vorbim deja de o
istorie rescrisă în baschetul sibian

și românesc.
Mai rămâne timp pentru

Dan Fleșeriu să-și țină o promisi-
une mai veche...”că va lua un titlu
la Satu Mare!”...Acum are o treabă
la băieți, dar peste ani cine știe cum
se învârte roata vieții...

Felicitări Sibiu! Felicitări
Dan Fleșeriu și ne place să credem
că măcar o mică parte din succesul
de joi e și al suporterilor sătmăreni
care preț de cinci ani, între 2008-
2013, te-au considerat unul de-al
lor...

BASCHET  MASCULIN

Dan Fleșeriu și secretul succesului...
8 Fostul antrenor al CSM-ului a adus prima Cupă a României din istoria 
celor de la CSU Sibiu

Trei dintre cele patru
meciuri cu numărul 2 din playof-
ful Euroligii masculine de baschet
s-au încheiat cu victorii
surprinzătoare ale echipelor aflate
în deplasare. Doar Real Madrid a
reeditat succesul din partida
anterioară, de data asta mult mai
lejer.

Cea mai usturătoare în-
frângere a înregistrat-o ŢSkA
Moscova, ocupanta locului secund
în sezonul regulat, 68-78 (37-42)
cu kirolbet Victoria Gasteiz, team

al cărui oraş va găzdui luna viitoare
final fourul. Fenerbahce Istanbul,
liderul primei părţi a competiţiei,
a fost învins la două puncte, 80-82
(39-46) de Zalgiris kaunas, care
conducea după sfertul al treilea cu
73-58. La aceeaşi diferenţă a cedat
şi Anadolu Efes Istanbul, 72-74
(34-38) confruntarea cu FC
Barcelona, teamul catalan reuşind
coşul victoriei prin Hanga cu 28
de secunde înainte de final. În du-
elurile menţionate scorul a de-
venit 1-1.

Real Madrid a făcut
instrucţie cu Panathinaikos
Atena, 78-63 (35-26) după ce a
condus la un moment dat cu
59-38. Galacticii vor merge în
capitala Greciei cu un avans la
prima vedere liniştitor, 2-0.

Următoarele două par-
tide vor avea loc în această
săptămână. E posibil ca la
Atena să nu mai fie nevoie de
un nou duel dacă vor câştiga
ibericii. Meciurile sunt trans-
mise de Digisport.

EUROLIGă  /  Doar Real Madrid are două victorii în play-off 

Fostul campion mondial
Shaun Murphy a pornit ca din
tun la editia din acest an a Cam-
pionatului Mondial de snooker
de la Crucible (Sheffield).

Cel supranumit “Magi-
cianul” l-a invins, marti, pe
chinezul Luo Honghao, cu 10-0!

Este doar pentru a doua
oara in istoria Campionatului
Mondial cand un jucator para-
seste competitia invins la zero, asa
numitul “whitewash”. S-a mai in-
tamplat in  1992 ca un partici-
pant sa plece acasa fara sa fi
punctat macar un frame pe tabela
de scor.

In plus, Luo Honghao a
intrat in istoria de la Crucible si

pentru al doilea cel mai slab
punctaj din competitie. Doar 89
de puncte a adunat chinezul in
cele zece frame-uri jucate, iar cel
mai mare break al sau a fost de
25 puncte!

Sub nivelul unui juca-
tor amator chiar si de la noi din
tara.

In alta ordine de idei,
fostul campion si lider mondial
Mark Selby are parte de un
debut ezitant de meci contra lui
Zhao Xintong, fiind condus
dupa prima sesiune cu 5-3.

Aceasta in conditiile in
care Selby a castigat ultimele
doua frame-uri ale sesiunii,
reusind un break de 131 puncte.

SNOOkER

Un chinez s-a făcut de râs la Crucible.
Din 1992 nu s-a mai întâmplat aşa ceva!

Dinamo câştigă
pe final de meci 
cu Botoşani
In ultima partida a etapei a 6-a din
playout, Dinamo a invins-o pe FC
Botosani, cu 1-0 (0-0). Unicul gol
al meciului a fost marcat cu capul
de N’Diaye dupa o faza fixa de la
coltul terenului. La 0-0 ambele
echipe au ratat in partea secunda
cate o ocazie de gol. Dinamo prin
Sorescu in minutul 65, dupa care
Ongenda n-a prins poarta in urma
unei patrunderi in careu. In prima
repriza, minutul 32, Montini a
irosit o mare sansa de gol cu sut
din cativa metri peste poarta.

Vlad Chiricheş s-a
accidentat din nou!
Fundasul Vlad Chiriches traieste
un nou episod din cosmarul acci-
dentarilor cu repetitie. Titular la
Napoli in meciul de luni seara cu
Atalanta, capitanul nationalei Ro-
maniei a suferit o accidentare la
umarul stang la un duel unu contra
unu cu un adversar. Era minutul
10 cand Vlad Chiriches a urlat de
durere pe terenul lui San Paolo,
fiind schimbat de Carlo Ancelotti
trei minute mai tarziu. Chiriches a
mai avut probleme la umar in
2017, apoi in ultimii doi ani a mai
suferit o ruptura a ligamentelor in-
crucisate (2018) si ruptura fibri-
lara la coapsa (2019).

Mihai Teja are zilele
numărate la FCSB
Adus in iarna pentru a-l inlocui pe
Nicolae Dica dupa 0-2 cu CFR
Cluj pe Arena Nationala in ul-
timul meci din 2018, Mihai Teja
nu convinge pe banca ros-albas-
trilor si sunt semne tot mai puter-
nice ca va fi debarcat dupa ultimele
meciuri ramase din actualul sezon.
Gigi Becali, patronul FCSB,
vorbeste in termeni tot mai critici
la adresa lui Mihai Teja, despre
care spune insa “ca va pleca doar
cand vrea el” de la echipa. Este o
formula deja consacrata aceasta,
un altfel de a-i arata usa celui cazut
in dizgratie. “Ma pune pe ganduri
ce vad. Adica nu mai jucam nimic.
Niciodata nu am fost atat de slabi.
De cand a venit el, nu mai stau
astia in ghete deloc”, a spus Becali
la Pro X. Nu e prima oara cand pa-
tronul ros-albastrilor pune la in-
doiala capacitatea lui Teja de a
pregati echipa la nivelul dorit.
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OFERTE DE SERVICIU 

l Angajam soferi cu experienta
pentru transport intern/interna-
tional de marfa cu categoria C re-
spectiv C+E, Carei. Telefon:
0774085581.  
l SC Atlantic Impex SRL Carei
angajeaza lucrator gestionar si lu-
crator comercial. Telefon:
0756054138.
l Angajam lacatus mecanic,
Carei. Telefon: 0744520219
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 Executam sisteme de
acoperisuri, dulgherie, invelit tabla
Lindab, jgheaburi si burlane,
reparatii, renovari. Executam si cea
mai mica reparatie.
Tel.0745.569.950
l Transport balast, nisip, pamant,
moloz, etc. ieftin. Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti, fier
forjat, diverse lucrari in metal, dul-
gherie lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete Aus-
tria, Germania, Belgia, Olanda. Tele-
fon 0755.202.118
l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren. In-
formatii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.

TERENURI

l 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 De vanzare apartament 2
camere mobilat in Centru Vechi
(zona Mondiala), 50 mp.
Tel.0744.252.824

l Vand apartament 3 camere de-
comandate, Carpati 2,. Tel.
0770.889.284

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
lVand Mitsubishi Pajero Pinin
4x4-1.8 din 2001 pe benzina,
Carei. Telefon: 0742111820

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
l De inchiriat in Carei cladiri ad-
ministrative si hale de productie, total
2677 mp, in intregime sau partial
pentru birouri, arhiva, depozit, pro-
ductie, prestari si altele. 0751079600,
0751521843, 0748220359. 

CHIRII
l Dau in chirie apartament cen-
tral, 2 camere, mobilat. tel
0744.252.824

CUMPARARI
l Cumpar apartament. 0741-
220.765

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

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

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

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

Angajez fată/ băiat
la spalatorie auto si

vulcanizator Tel:
0746.817.662

Angajăm
florăreasă.

0745.569.133.

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  Executăm lucrări de
tinichigerie, acoperişuri, ţiglă
metalică şi ţiglă ceramică şi dul-
gherie, hidroinstalaţii, mici reparaţii
de urgenţă. Contact la telefon 0746
496 961

Chirie apartament
2 camere,

zonă centrală.
Tel. 0759.101282.

Vând rochie mireasă, creaţie
2017, Ioana Călin tel.

0742.832.693

Trei locuri disponibile către Milano 
şi împrejurimi. Plecare miercuri

seara. 0754267845.

SOCIETATI
l Consiliul Local Viile Satu Mare cu sediul ún comuna Viile Satu Mare, str.
Republicii, nr.1, județul Satu Mare, având Cod Fiscal 3896640, organizează la
sediul primăriei licitaţie publică deschisă cu strigare, în data de 22.05.2019 ora
10:00 pentru închirierea unui proprietăți imobiliare ”Școală-Casă de Bătrâni”,
situată în localitatea Viile Satu Mare, str. Páskándi Géza, nr.10, județul Satu
Mare, proprietatea comunei Viile Satu Mare, înscris în C.F. 100641, sub nr.
cadastral 100641, aflat în domeniul public al comunei Viile Satu Mare. Per-
soanele interesate pot ridica caietul de sarcini la prețul de 200 lei/caiet de la
sediul Primăriei Viile satu Mare începând cu data de 02.05.2019.       Cererile de
înscriere la licitaţie se pot depune până la data de 22.05.2019 ora 09:30 la sediul
Primăriei comunei Viile Satu Mare. Taxa de participare este de 1000 lei şi
nu se restituie.Garanția este de 5000 lei.Informalii suplimentare se pot obline de
la secretarul comisiei de licitatie la sediul Primariei comunei Viile Satu Mare.
Primar , SZŰCS  SZABOLCS ,  Secretar delegat ROSCA MARIA
DANIELA
l R.A. Aeroportul Satu Mare, cu sediul in localitatea Satu Mare, sos. Satu
Mare- Zalau, km 9,5, telefon 0261- 768640, fax: 0261-768776, e-mail:
office@aeroportulsatumare.ro, organizeaza in data de 3 mai 2019, ora 1000, lic-
itatia publica cu strigare pentru inchirierea unei suprafete de 1 mp - Spaţiu pub-
licitar pentru roll- up, zona publică pe fluxul “Plecări”.Licitatia va avea loc la
sediul R.A. Aeroportul Satu Mare. Inscrierile se fac zilnic, la secretariatul R.A.
Aeroportul  Satu Mare, intre orele 9-14. Documentatia pentru licitatie, poate fi
achizitionata de la sediul R.A. Aeroportul Satu Mare – departamentul achizitii.
Pretul documentatiei este de 50 lei fara TVA.
l Administratorul unic al Societăţii SATURN SA, cu sediul in Satu Mare,
str. Careiului, nr. 1-3, jud. Satu Mare, CUI RO639412, nr. de ordine in Registrul
Comertului J30/20/1991, CONVOACA Adunarea Generala Ordinara a Ac-
tionarilor pentru data de 27.05.2019, ora 11:00, sau 28.05.2019, în cazul neîn-
trunirii cvorumului de prezenţă la prima convocare, la sediul societatii, pentru
toţi acţionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, administrat de Societatea Reg-
istrul Mioriţa S.A., la data de 10.05.2019, considerata ca data de referinta, cu
următoarea ordine de zi:1. Aprobarea situaţiilor financiare aferente anului 2018:
bilanţul şi notele la acesta, contul de profit şi pierdere, pe baza rapoartelor Ad-
ministratorului unic şi Comisiei de cenzori.2. Aprobarea descărcării de gestiune
a Administratorului unic pentru exerciţiul financiar 2018.3. Analiza şi aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pentru anul
2019.4. Autorizarea Administratorului unic, ec. Dumitrescu Gheorghe, pentru
a angaja, prin semnatura personala contractarea unor credite necesare bunei des-
fasurari a activitatii SC SATURN SA si girarea pentru SC CASTRUM COR-
PORATION SRL cu garantii imobiliare pana la concurenta sumei de 1.5
milioane eur;5. Reducerea costului cu amortizarea cu 30% pe anul 2019; 6. Man-
datarea unei persoane care să semneze hotărârea AGOA, în numele şi pe seama
acţionarilor, şi a unei persoane care să întreprindă, la ORC Satu Mare, demer-
surile de înregistrare a hotărârii în registrul comerţului şi de publicare în Moni-
torul Oficial al României, în numele şi pe seama societăţii.Documentele
referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv procurile speciale, pot
fi consultate şi procurate de la sediul societăţii incepând cu data de 10.05.2019.
Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu
excepţia administratorului, pe bază de procuri speciale sau generale, care se vor
depune în original la sediul societăţii până la data de 23.05.2019 inclusiv.  Ad-
ministrator unicec. DUMITRESCU GHEORGHE

INFORMARI
l Aceasta informare este efectuata de SC AGRO RADU SRL cu sediul în
localitatea Paulesti, str.N. Balcescu, nr. 60, com. Paulesti, jud. Satu Mare, ce
intenţionează sa solicite de la Administraţia Bazinala de Apa Somes-Tisa, “Aviz
de gospodărire a apelor” pentru  investiţiile:·“Construire centru de colectare ce-
reale cu 3 silozuri, uscator si copertina metalica” situat în judeţul Satu Mare, co-
muna Culciu, sat Caraseu,F.N , cu Nr.cadastral 103407· “ E x t i n d e r e
centru de colectare cereale cu 4 silozuri, loc.Lazuri, jud. Satu Mare”, situat în
judeţul Satu Mare, localitatea Lazuri , cu, nr. cadastral  103974·“Modernizare
capacitate existenta pentru depozit cereale si construire 4 silozuri de cate 800 to,
loc. Madaras, str Ardudului nr. 41, jud. Satu Mare”, situat în judeţul Satu Mare,
localitatea Madaras , cu nr. cadastral  106288· “Extindere depozit cereale
cu 6 silozuri, construire FNC” , situat în judeţul Satu Mare, localitatea Paulesti
, cu nr. cadastral  105244.Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile
Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare. Persoanele
care doresc sa obtina informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de
gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa sus menţionata.

Nou!!!
Magazin Mobila Second Hand in comuna Botiz langa

stadion. 0771575163
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Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204

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,
Paulesti.
CLADIRE MAGAZIE TURȚ (SC
CAMYRAL IMPEX SRL) – 11.428,25 lei
Proprietate imobiliară de tip sediu de firmă cu
spaţii de depozitare şi de producţie, situată în loca-
litatea Satu Mare, str. Teilor, nr. 21, judeţul Satu
Mare 555.884 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 PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.733.390 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 21.393 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 ASTURIASAM SRL 
-auto DACIA, tip 1307, 1.159 lei.
-auto MERCEDES VITO 108 TDI 
fabricatie 1999, 2.898 lei
-bunuri mobile, masina de cusut, masina 
insurubat, mobilier, televizor, 1.022 lei.
-materii prime, materiale auxiliare, produse
finite, material textil, saten şi cupoane textil, 
salopeta, halat, mănuşi, săculeţe silicagel,
lavete bumbac, 1.215,45 lei
-cleşte, tăietor, motoferastrău, ciocan 
rotopercutor, ferăstrău, nivele obiecte 
de protecţie: cizme, pachet sanitas, 
vestă orange, cască de protecţie, gheată,
trusă sanitară, triunghi şi stingător, 470 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  
15.150,00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
4.512,00 lei
Masina stors continuu  
5.631,00 lei
Butoaie cu batatoare   
6.639,00 lei
Masina de stors intins Rizzi 
7.695,00 lei
Masina de prelucrat piei  
6.609,00 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504    5000 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone  6.500    lei.
Remorca Thule A5      3.714    lei.
Mercedes B14L/9      4.935,5 lei.
Iveco Daily                 5.776    lei.
Man TGA 18.513 15.476    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: 5.989 lei

Balast: 784 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 mar-
cat        sistem de supraveghere        sistem de supraveg-
here        mobilier       sistem 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 si instalatii sanitare
la 2.000 Lei.
Dacia solenza 489 lei
Iveco eurocargo 5.703 lei. 

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

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

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

SC LEVIS SRL
Autoutilitara Volkswagen    3,552 lei
Centrala termica din fonta       560 lei

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
6768 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 1761
lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 
7032 lei
Diverse utilaje de panificatie

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

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

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD  

SC ELEGANTA LUX SRL
Diferite masini de cusut, masini de calcat 11.327,5
lei.
Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 1.305,86
lei.
Produse finite, costume barbate 1.648,5 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, SC TACOMARA SRL
09:00, S.C. AGROMEC PĂULEŞTI S.A 09:30,
SC NORD STERN BEVERAGE INDUS-
TRIES SRL ora 10:00, SC C&V LOREMAR
SRL 10:30, SC MANITA GUINEEA SRL 11:00,
SC UTIL COMPANY SRL 11:30; SC AG DU-
PLEX SRL 12:00, SC PANATEK SRL ora 13:00,
SC DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC ELE-
GANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC SIMACO
VEST DISTRIBUTIE SRL 15:00. Depunerea
documentelor necesare participării la licitatie si
dovada depunerii cauțiunii, 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 3.472.519 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 15.207,5 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare
zi de vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. N. Bal-
cescu, 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 lichida-
tor judiciar, anunță scoaterea la licitație a următoarelor bunuri ale debitorilor de mai jos.
Licitațiile se vor ține la sediul URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL.

SC ADIMPEX SRL, CUI 671405
Stropitoare cu motor Astran – 305.64 lei
Motocultor Pubert - Quatro Senior – 1283.31 lei
Stoc de marfă – 6594.41 lei

În fiecare zi lucrătoare de luni, 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– 13328.53 lei 
Set mobilier birou – 494.24 lei 
Stoc de marfă ,îmbrăcăminte,încălțăminte,rechizite,scule,articole

electrice,jucării,etc. – 269706.3 lei. Se vând în bloc sau individual.  
În fiecare zi lucrătoare de joi, la ora 13.(Pentru vizionare Tel:0786199011)
Garanția de participare la licitație – 10% din valoarea de pornire. 

Prețurile de vânzare anunțate nu conțin TVA, urmând ca în funcție de prevederile Co-
dului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul. Informații suplimen-
tare– tel. 0786199011. 
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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, sit-
uat în loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,–
53.200 euro + TVA.
Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, în-
scris în CF 177941 Satu Mare, nr. cadastral
177941, situat pe strada Depozitelor, F.N. -
349.500 lei
Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, în-
scris în CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad.
800/14, situat pe strada Depozitelor, F.N - 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, în suprafață de 586 mp, situat
în loc. Satu Mare, str. Gh. Barițiu, FN, jud. Satu
Mare, zona cartier Prietenia, înscris în CF
165367, având nr. cad. 165367, proprietatea SC
C&G Asset Arhitecture SRL  – 10.000 euro, tva
inclus
Teren intravilan, 2.407 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, F.N., zona cartier Prietenia,
jud. Satu Mare, drum pavat + Teren intravilan,
66 mp, situat în loc. Satu Mare, str. Gh. Barițiu,
zona cartier Prietenia, jud. Satu Mare, drum pavat
+ Teren intravilan, 59 mp, situat în loc. Satu
Mare, str. Gh. Barițiu, zona cartier Prietenia, jud.
Satu Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitec-
ture SRL, drum pavat - 10.000 euro, tva inclus
Teren intravilan, în suprafață de 50 mp, situat
în loc. Satu Mare, str. Alexiu Berinde, jud. Satu
Mare, proprietatea SC C&G Asset Arhitecture
SR, cale de acces - 948 euro + tva
Teren extravilan 1.500 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință ara-
bil. 7.129 euro
Teren extravilan 3.000 mp, situat în mun. Satu
Mare str. Amațului“. Proprietatea este de tipul
teren arabil extravilan - categoria de folosință ara-
bil.–13.544 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 –
24.273 euro

Alte imobile:
Hotel-Restaurant S+P+4+M (“Hotel Mureș”),
situat în loc. Gheorgheni, B-dul Frăției, nr. 2, jud.
Harghita, având aria construită de 1.209 mp și
suprafața utilă totală de 4.132,99 mp și depozit,
având ac. 75 mp + teren 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, de-
pozit 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, si-
tuate 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 -140.000 euro
+ tva
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
– 110.950 euro
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., sit-
uate în loc. Deva, str. 22 Decembrie, nr. 180, jud.
HD– 70.880 euro
Spațiu comercial, parter, având aria construită
den 247 mp și teren intravilan în suprafață de
247 mp, situat în loc. Deva, str. 22 Decembrie, nr.
180, jud. Hunedoara – 27.600 euro
Fermă zootehnică, situată în sat Dacia, str.
Principală, nr. 99, jud. Satu Mare, compusă din
grajd, filtru sanitar, sală de necropsie, depozite,
silozuri, sală de muls, vestiare personal, birouri,
grupuri sanitare având suprafața construită de
2.463 de mp și suprafața utilă de 1.905 mp +  teren
intravilan în suprafață de 5.800 mp - 259.724 euro
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 de-
schis ( extratabular ) + Teren intravilan în
suprafață de 4.300 mp, situate în loc. Mărtinești,
str. Avram Iancu, F.N., jud. Satu Mare, înscrise în
CF 101228, având nr. top 760/10/B și 760/10/B-
C – 142.400 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 -
94.141 euro
Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12, ap.
2, compus din spatii comerciale, de productie si de-
pozitare, in suprafata utila de 512 mp + teren afe-
rent de 772 mp dintr-un total de 1.150 mp –
107.398 euro
Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N., jud.
Satu Mare, compusa din grajd de animale, SU
1.400mp, constructie cu destinatie administrativa,
productiva si depozitare P+E, SU 144mp + teren
extravilan 21.500 mp + utilaje agricole și indu-
striale – 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 -  44.285 euro

Activ imobiliar format din centru de prelucrare
plante medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp
( proprietatea Statului Roman, in folosinta ), situ-
ate in loc. Micula, str. Garii, F.N. jud. Satu Mare -
40.980 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 –
5.747 euro
Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și edifi-
cată pe terenul unui alt proprietar, având suprafața
construită de 30 mp, suprafața utilă de 24 mp –
3.701 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN,
CHIOȘC“, cu destinaţie comercială situată în mu-
nicipiul 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 propri-
etar, proprietatea nu este întăbulată. – 1.593 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT“, cu
destinaţie comercială situată în loc. Hotoan, nr. 16,
comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu com-
ercial 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 propri-
etar, proprietatea este întăbulată în extrasul de
cartea funciară 145 Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, co-
muna 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,
comuna Căuaș, jud. Satu Mare, clădire, spațiu com-
ercial cu suprafața construită Sc= 292 mp și
suprafața utilă Su =216 mp, clădirea este edificată
pe un teren de 446 mp care aparține altui propri-
etar, 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
Traian, colț cu str.Corvinilor, suprafața de 3,74 mp
- 553,52 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str.
Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00
mp - 740 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str.
Victoriei, 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

Închirieri:

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

Regimul TVA pentru bunurile imobile ur-
mează să se supună reglementărilor legale în vi-
goare la data perfectării tranzacției, cumpătorul
urmând să suporte obligațiile care îi revin din
acest punct de vedere.
Auto:
Autoutilitară, Marca Man, masa proprie 13.900
kg, putere motor 338kw, an fabricatie 1998, mo-
torina, 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 LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995
– 1.645 euro + TVA
Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,
capacitatea 3 mc – 11.805 euro + TVA – propi-
etatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, accesorii,
diverse pt. animale ) – 6.193 lei + TVA propi-
etatea 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 – 5.009,35 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 con-
fectii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile, îmbră-
căminte, materiale și producție în curs de
execuție ) proprietatea Pit Yes Styl SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) propri-
etatea Girobel Company SRL
Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea
Salubrizare Someș Sud SRL
Bunuri mobile ( auto pentru piese ) propri-
etatea 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
Luciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii
2000 SRL
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) pro-
prietatea Euro Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik &
Sebastian SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest
Construct SRL
Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro
Alfa SRL
Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii, schele,
etc ) proprietatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Eurobovis SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii ) propri-
etatea 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 ) propri-
etatea Conti Panif SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii auto,
stoc de marfă format din material de
construcții ) proprietatea Com Prod Bocșa SRL
Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie
) proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu
Mare
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Romania
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea
Danciu Sorin I.F.
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Consada
Divers SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (, utilaje constructii ) propri-
etatea Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprieta-
tea Termo Market Group SRL-D

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

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

sau www.insolventasm.ro
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OFERTA ANALIZA DE RISC
ATENȚIE! 

UNIVERSITATE, LICEU, SCOALĂ GIMNA-
ZIALĂ, GRĂDINIȚĂ, UNITATE  DE CULT,
CASĂ PAROHIALĂ BISERICĂ,MAGAZIN
MIXT, HOTEL, RESTAURANT, BAR, MAGA-
ZIN MIXT, CAZINOU,SALĂ DE JOC, ATE-
LIER, FABRICII ETC.   

AI AVUT UN CONTROL? AI O UNITATE
NOUA SI VREI SA NU AI PROBLEME? 
AI  NEVOIE DE ANALIZĂ  DE RISC LA SECU-
RITATEA FIZICĂ ?

NOI SINTEM AICI.   SECURITY RISC RG
SRL SATU MARE - GHEORGHE RENTEA
EVALUATOR AUTORIZAT ESTE PREGATIT
PENTRU TINE.

CONTACT COL REZ RENTEA G.
0751042012  PRETURI NEGOCIABILE.

Magazin La Cristi

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  în-
registrată în registrul formelor de organizare sub nu-

mărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web
www.admininsolv.ro, telefon/fax: 0361/402 200,  judeţul Satu Mare, reprezentată
prin asociat coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator
judiciar a urmatoarelor falite:
SC 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.
SERV ELECTRIC IN SYSTEM ENERGETIC SRL - scoate la vânzare, auto-
turism marca FORD tip ESCORT, an de fabricație 1996, benzină, culoare albastru.
Preț 638,00 lei + TVA.
TIA PROD SRL - bunuri mobile bunuri  mobile constând în mașini  , echipa-
mente și  instalații la o valoare totală de 9.023 lei- vânzare directă, 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 74.937 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 Bule-
vardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (deasupra la Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, aparta-
mentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro .

SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL: vânzarea în bloc: bunul imobil reprezen-
tat prin teren intravilan în suprafață de 23.761mp + construcție aferentă (sere), sti-
tuat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare, care constă în : 3 sere legume, secție de
prelucrare, centrală termică, platformă betonată drum acces, împrejmuire gard,
teren intravilan, central termică cu montaj inclus, sistem de irigare cu montaj inclus,
instalații și sistem de procesare). Preț total pentru cele menționate mai sus
2,210,391.71 lei + TVA.

- vânzare individuală :
- remorcă agricolă UATL15SS preț 7,007.15 lei
- încărcător frontal preț 16,507.73 lei
- utilaj bilonat preț 16,143.34 lei
- freză rotativă FREZĂ F2140 preț 9,846.27 lei
- tractor Lamborghini R155DT preț 45,567.08lei
- autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț

41,145.43 lei. Prețurile nu conțin TVA.

DIAJE VISION SRL- bunuri  mobile constând în mașini  , echipamente și
instalații la o valoare totală de 8.206 lei+TVA,vânzare în bloc.

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 25.04.2019 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, DIAJE VISION SRL-ora 11:00;SC  SERA
BIOLEGUMICOLA SRL-ora 14:00;
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BERBEC (21 martie – 20
aprilie)
Extrem de competitivi, Berbecii au
tendința de a se fi aroganți cu cei
din jur. Simt că poziția la serviciu
le este subminată și încearcă să
dovedească tuturor că sunt stăpâni
pe situație.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii sunt sfătuiți să ajungă la un
compromis cu persoana iubită, dacă
intervine vreo problemă delicată.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii ar face bine să spună direct
și cu sinceritate ce îți doresc. Lumea
nu va înțelege printre rânduri
dorințele tale și sub nicio formă nu
va medita la ele, în timpul liber. 

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Racii vor înțelege astăzi o lecție
prețioasă. În viață nu alegi dacă să
lupți sau nu, ci când și cu ce. Valabil
atât în dragoste, cât și în viața
profesională.

LEU (23 iulie – 22 august)
Nativii din Leu vor avea, astăzi,
tendinţa de a se grăbi, de a lua
decizii pripite şi în general de a face
greşeli.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Fecioarele vor avea parte, astăzi, de
un succes răsunător. Eforturile
depuse în ultima perioadă la locul
de muncă vor da roade.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Nativii din Balanţă vor suferi, astăzi,
o trădare majoră în dragoste. Veţi
descoperi secretul ascuns la
persoanei iubite care vă înşală cu cel
mai bun/cea mai bună prieten(ă).

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii trebuie să fie foarte
atenţi, astăzi, la întâlnirile
aventuroase. Dacă ceva vi se pare că
este prea frumosă să fie adevărat,
probabil că aşa şi este.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Mulţi nativi din zodia Săgetător
vor avea azi ocazii foarte bune de a
avansa în carieră.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Mulți Capricorni vor putea să-şi
demonstreze unul dintre talentele
lor naturale şi anume
comunicarea.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Vărsătorul pe 24 aprilie 2019 nu ar
trebui sa devină prea retras. Orice
probleme interne vor fi mult mai
ușor de rezolvat cu sprijinul celor
dragi.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Peştii astăzi manifestă o stare
de oboseală, rezultată dintr-o
serie de probleme urgente.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Calatoria
lui Stevie ep 7
07:30 – Ora adevarului (re-
luare)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Puterea exemplului
13:00 – Muzică şi voie
bună  (reluare) 
15:00 – Teleshoping
16:00 – Calea adevar si
viata
17:00 – Avocat
18:00 – Ora adevarului
19:30 – Oameni si fapte (r)

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

Recomandare

00: 00 - X-Men de la Origini: Wolverine

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

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  21:30 Ferma 00:00  X-Men de
la Origini: Wolverine  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
Scena misterelor 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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O slujbă cel puțin
ciudată este oferită de o firmă
pentru sătmăreni. Celor care le
place pot fi plătiți să facă shop-
ping. Adică să devină Mistery
Shopper. Pe scurt, firma
respectivă angajează client eval-
uator. Ce trebuie să facă anga-
jatul? Să se plimbe prin
magazinele NEPI, să facă
cumpărături, după care să facă
o evaluare sau să îşi spună
părerea despre magazinele viz-
itate. ”Îți place la shopping? Îți
place să îți spui părerea şi să se

ţina cont de ea? Vrei să câştigi
bani mergând la shopping?
Atunci devino Mistery Shop-
per. Primeşti instrucțiuni de-
spre companie şi ce trebuie
evaluat, le faci o vizită în cali-
tate de „client”, eşti atent la
toate detaliile evaluate şi apoi îți
spui părerea bifând pe un ches-
tionar, în contul tău de Mistery
Shopper!”, aşa sună anunțul de
recrutare. Ce faci? Te bagi? Eu
ştiu câteva persoane care nu ar
spune NU. Sună la 0371-
332808.

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!

Plătit să faci shoppping

Rânduitu-s-a ca la mijloc
de Săptămână Mare să
se facă pomenire de fe-

meia păcătoasă care a uns cu
mir de mare preţ pe Domnul,
cu puţin timp înaintea Sfinte-
lor Sale Patimi. Când Mântui-
torul Hristos a sosit în
Ierusalim a intrat în casa lui
Simon Leprosul. În timpul
mesei, femeia aceasta a turnat
pe Mântuitorul o mare canti-
tate de mir foarte scump. Po-
menirea acestui fapt s-a
rânduit întru această zi pentru
ca - după cuvântul Mântuito-
rului - această faptă a femeii să
fie vestită pretutindeni, căci era
o faptă plină de dragoste şi căl-
dură sufletească. Oare ce a în-
demnat-o pe femeie să
săvârşească o asemenea faptă,
să risipească o mare cantitate
de aromate bine mirositoare şi
de mare valoare? Nimic altceva
decât faptul că Iisus se apropia
cu dragoste de toată lumea şi
cum a intrat în casa unui le-
pros, care conform Legii tre-
buia izolat de lume, de restul

locuitorilor cetăţii. Femeia era
convinsă că Mântuitorul îl va
vindeca de boala sa şi pe
Simon, dar avea o mare încre-
dere că o va vindeca şi pe ea su-
fleteşte.

Apostolii, văzând ri-
sipa de mir, dar mai cu seamă
Iuda, au spus că mai bine era
vândut şi banii împărţiţi săra-
cilor. Mântuitorul i-a mustrat
pe critici spunându-le că fe-
meia a făcut acest lucru spre în-
groparea Sa, “Căci turnând
mirul acesta pe trupul Meu, a
făcut-o spre îngroparea Mea”
(Matei 26,12). Urmând pilda
femeii, în sufletul căreia a avut
loc o mare schimbare, rupând
pentru totdeauna cu trecutul ei
păcătos, să lepădăm de la noi
şerpii păcatelor, care, dezmier-
dând privirile cu şerpuiturile şi
împiestriţarea pielii sale, înve-
ninează cu otrava morţii veş-
nice. Nimeni nu poate rămâne
veşnic păcătos, nu-l lasă conşti-
inţa, care-l mustră fără cruţare
şi neîncetat. Cine poate dori ca
de dragul păcatelor să devină

diavol? Păcatul nu atrage după
sine totdeauna deziluzii, amă-
giri şi înşelătorie? Poate păca-
tul aduce plăcere? Florile
aşa-ziselor plăceri au avut viaţă
lungă? Nu! Şi nu vor avea ni-
ciodată! Acest lucru pentru că
apar ghimpii înţepători şi ne-
cruţători.

Tot întru această Mare
zi de Miercuri se pomeneşte
târgul făcut de Iuda cu cărtura-
rii şi fariseii în vederea vânzării
Mântuitorului Hristos. Cu
toate că Îl urau de moarte pe
Iisus, duşmanii Lui nu aveau
curajul să acţioneze, erau laşi,
temându-se de o eventuală re-
voltă a poporului care Îl iubea
pe Iisus. S-a aflat un trădător
tocmai dintre apostolii Săi.
Iuda, în Grădina Ghetsimani, a
spurcat cel mai nobil gest al
omului, sărutul, care este sim-
bolul dragostei şi afecţiunii cu-
rate. A avut nesimţirea ca în
timp ce-L săruta să spună: “Bu-
cură-te, Învăţătorule!” (Matei
26,49). Dar osândă şi-a câştigat
pentru veşnicie.

Sfânta şi Marea Miercuri
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