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MANIFESTARE

Parada Florilor de la Satu Mare,
un eveniment reușit

ANPDCA: 751  de copii, părăsiţi în
maternităţi şi unităţi sanitare în 2018

Numărul copiilor pără-
siţi în maternităţi şi în alte uni-
tăţi sanitare a scăzut în anul
trecut cu 53, comparativ cu
2017, la 751 de copii, conform
datelor publicate pe site-ul Auto-
rităţii Naţionale pentru Protecţia
Drepturilor Copilului şi Adopţie
(ANPDCA).

Dintre aceştia, 520 de
copii au fost părăsiţi în materni-
tăţi, 205 în secţiile de pediatrie,
iar 26 au fost lăsaţi în alte secţii

de spital.
De asemenea, 713

copii au fost externaţi, din care
255 s-au reîntors la familiile lor,
5 au fost plasaţi la familia extinsă,
42  la familii/persoane şi 354 la
asistenţi maternali.

Totodată, 15 copii au
fost încadraţi în centre de plasa-
ment, 16 copii în centre de pri-
mire în regim de urgenţă, iar 26
copii se regăsesc în alte situaţii,
conform datelor ANPDCA.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Luni, 20 mai 2019
ziua 140 a anului

Soarele răsare la 5 și 45 minute,
apune la 21 și 6 minute.

1883 - Krakatau: încep sem-
nele prevestitoare ale celei
mai distrugătoare erupții din
istoria omenirii.

Acordă atenţie duşmanilor tăi,
pentru că ei sunt primii care îţi
descoperă greşelile. 

(antistene)

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

ortodox - Sf. mucenic Talaleu;
Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pust-
nicul.
Greco- catolic - Sf. Talaleu,
martir. 
romano - catolic - Sf.
Bernardin din Siena, preot.
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Consultanta în
imigraţie Anca Tismănariu
publică în “Accent” condiţiile
pentru a prezenta o cerere de
cetăţenie:
- candidatul trebuie să fie rezi-
dent permanent;
- să locuiască în Canada timp
de trei ani din ultimii cinci;
- Să-şi facă declaraţiile de im-
pozit, dacă are această

obligaţie;
- să aibă o bună cunoaştere a
Canadei;
- să dovedească stăpânirea
adecvată a uneia dintre cele
două limbi oficiale.

Prima condiţie este
foarte importantă şi trebuie
îndeplinită indiferent de vâr-
sta candidatului. Trebuie să re-
specte toate cerinţele legate de
statutul de rezident perma-
nent şi nu trebuie să facă
obiectul unei anchete pentru
fraudă ori pentru motive le-
gate de imigraţie şi nu trebuie
să fi primit ordin de a părăsi
Canada.

A doua condiţie pre-
vede ca adulţii să fie efectiv în
Canada timp de cel puţin1095
de zile în ultimii cinci ani care
preced data depunerii cererii
de cetăţenie. Celor care
călătoresc în afara Canadei le
este recomandat să ţină un
jurnal cu datele de ieşire şi in-
trare în ţară - pentru comple-
tarea cererii de cetăţenie şi să

poată calcula perioadele de
prezenţă efectivă.

Se pot lua în calcul şi
perioadele petrecute ca vizita-
tor, student, lucrător. Cel care
solicită statut de refugiat -
calculează jumate de zi pen-
tru fiecare zi petrecută în Ca-
nada în ultimii cinci ani,
pentru un maxim de 365 de
zile.

În cazul copiilor mi-
nori există nişte condiţii speci-
fice care fac necesară
consultarea legii mai în deta-
liu.

A treia condiţie pre-
vede că, indiferent de vârstă,
dacă există obligaţia de a face o
declaraţie de venit, aceasta tre-
buie făcută pentru trei ani,
incluşi complet sau parţial în
perioada celor cinci care pre-
ced data depunerii cererii de
cetăţenie.

A patra condiţie se
adresează candidaţilor între 18
şi 54 de ani care trebuie să
treacă examenul de cetăţenie.

Adică, întrebări despre dreptu-
rile şi responsabilităţile
cetăţenilor canadieni, despre
istoria, geografia, economia,
organizarea politică şi legile
Canadei. Examenul este în
franceză sau engleză, durează
30 de minute şi se prezintă sub
forma unui chestionar cu 20
de întrebări.

A cincea condiţie se
adresează candidaţilor cu vâr-
ste cuprinse între 18 şi 54 de
ani (împliniţi la data semnării
cererii de cetăţenie) care tre-
buie să demonstreze că posedă
capacitatea de a comunica în
franceză sau engleză. Prima
lege asupra cetăţeniei cana-
diene datează din 1947.
Înainte de 1947 persoanele
născute aici precum şi
imigranţii naturalizaţi erau
consideraţi supuşi britanici
înainte de a fi cetăţeni cana-
dieni. Legea cetăţeniei a fost
actualizată în repetate rânduri,
adaptându-se evoluţiilor poli-
tice, economice şi sociale.

teodor curPaş

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

Corespondenţă din Canada
Condiţiile pentru a obţine cetăţenia canadiană
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Mii de sătmăreni au vizitat până târziu în noapte
muzeele din judeţ în cadrul manifestărilor dedicate
Zilei Internaţionale a Muzeelor
8Tema specială a Nopţii Muzeelor din anul acesta a fost : “Satu Mare, un centru al modei româneşti ”

În fiecare an, începând din
1977, la data de 18 mai
sau în jurul acestei date,

muzeele din întreaga lume
sunt invitate să celebreze Ziua
internaţională a muzeelor.
Evenimentele şi acţiunile or-
ganizate cu acest prilej pot
dura întreaga zi, un weekend
sau chiar o săptămână. Anul
trecut , au participat la acest
eveniment peste 40.000 de
instituţii muzeale din aproape
158 de ţări. 

La această inedită
manifestare s-au raliat şi
muzeele din judeţul Satu Mare,
ocazie cu care mii de sătmăreni
au trecut pragurile acestor
instituţii.

“Ziua Internaţională a
Muzeelor şi Noaptea Muzeelor
este evenimentul special din
viaţa noastră de muzeografi şi
de aceea am dorit să-l cinstim

cum se cuvine şi am ales o temă
care să fie de impact pentru co-
munitate , şi anume industria
textilă, una dintre cele mai im-
portante ramuri economice ale
judeţului. Aşa că nu
întâmplător tema specială a
evenimentului dedicat Nopţii
Muzeelor a fost <Satu Mare, un
centru al modei româneşti>.
La fel ca şi în ceilalţi ani acest
gen de manifestări a avut o
foarte mare priză la sătmăreni,
aproximativ 5000 de vizitatori
au călcat pragul muzeelor din
judeţul Satu Mare în ceea ce
generic numim Noaptea
Muzeelor” ne-a declarat Liviu
Marta, directorul Muzeului
Judeţean din Satu Mare.

Expoziția „Satu Mare
– un centru al modei
românești” a atras atenția
asupra industriei textile din
județul Satu Mare. Este un
domeniu de activitate de veche
tradiţie, care prin numărul de
angajați și valoarea producției
pe care le-a angrenat de-a lun-
gul vremurilor, poate fi
apreciată ca un element esențial
al identității economice a
regiunii și chiar un element val-
oros al identității sătmărenilor.

Industria textilă
sătmăreană reprezintă un
domeniu cu care se pot mândri
generațiile care au lucrat zi de
zi într-o ramură competitivă,
un domeniu ce poate să se con-
stituie ca un reper în căutările
identitare ale noii generații.
Curatorii expoziției Cosmin
Mureșan și Felicia Grigorescu
au conceput o expoziție inedită
și originală, prin angrenarea
unor repere creative din comu-
nitate, reprezentate de de-
signeri vestimentari

independenţi și designeri de in-
treprinderi din societățile com-
erciale. 

Expoziția este creativă,
inedită prin includerea unei pa-
rade de modă, iar pentru a
spori percepția legăturii dintre
creațiile vestimentare și comu-
nitate au fost realizate ținute
vestimentare ce conțin ele-
mente simbolice ale clădirilor
emblematice din Satu Mare.

Pe lângă această
expoziție și prezentare de
modă, vizitatorii au putut ad-
mira şi expoziția foto-
documentară “100 de ani de la
instaurarea administraţiei
româneşti la Satu Mare”,
expoziţia permanentă Aurel
Popp și expoziţia de artă
plastică Micul Prinţ. Cu partic-
iparea cursanților de la cer-
curile de pictură ale Palatului
Copiilor, au fost organizate
ateliere de pictură, iar master-
anzi ai Facultății de Teatru și
Film din Cluj-Napoca au fost
protagoniștii unor exerciții
coregrafico-poetice.

niColae ghişan

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

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

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

Dr. Aracs Loredana
MEDIC PRIMAR 

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

MEDIC SPECIALIST 
ENDOCRINOLOGIE

Programări: 0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578

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

Dr. Costin Nicoleta
MEDIC PRIMAR 

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

Dr.Aciu Melinda-Rita
MEDIC SPECIALIST 

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

Dr. Niculescu Gabriela

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

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

Dr. Gorbatâi Aliona
MEDIC PRIMAR 

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

Satu Mare, capitala urologiei
românești
8 ”Zilele Urologiei Sătmărene”, desfășurate în week-end, au ajuns, în acest an, la a noua ediție

La acest sfârșit de săptămână,
Satu Mare s-a transformat
într-o adevărată capitală a

urologiei românești.  Aici s-a
desfășurat o nouă ediție a ”Zilelor
Urologiei Sătmărene”.
Manifestarea, organizată de
Colegiul Medicilor din România,
filiala Satu Mare, Asociația
Urologică Sătmăreană, respectiv
de medicii urologi dr. Cristian
Rusu şi dr. Bogdan Feciche, a
ajuns, în acest an, la a noua ediție.

Deschiderea oficială
Deschiderea oficială a

manifestării a avut loc vineri
dimineață la Filarmonica ”Dinu
Lipatti”. Pe lângă organizatori,
profesori universitari și medici, la
eveniment au mai fost prezenți
prefectul Darius Filip, președintele
Consiliului Județean Satu Mare,
Pataki Csaba, dar și directori de
instituții din sfera medicală din
județul Satu Mare. Cei care au luat
cuvântul au apreciat
”încăpățânarea” doctorilor Cristian
Rusu şi Bogdan Feciche de a
organiza acest eveniment la Satu
Mare, au punctat o parte dintre
realizările urologiei sătmărene, i-au
felicitat pe organizatori și au urat
succes deplin tuturor
participanților la simpozion.

Elemente de noutate
Unul dintre principalii

organizatori ai acestui eveniment,
dr. Cristian Rusu, a declarat că la
ediția din acest an au fost și câteva
elemente de noutate. 

”Avem și elemente de
noutate, avem colegi care au venit și
din alte centre, fiind undeva între 60
și 70 de urologi care vineri și sâmbătă
au fost la Satu Mare și care și-au
împărtășit din experiența lor proprie
cu bune și cu mai puțin bune. Noi
învățăm fiecare unii de la ceilalți și
astfel putem să mergem înainte. Sunt
și situații fericite în sensul că se fac
dotări, se câștigă foarte multe proiecte
la nivel local pentru dezvoltarea
secțiilor de urologie. Se pare că și la
nivelul secției noastre se vor produce,
în cursul acestui an, astfel de
evenimente și avem speranța că vom
putea duce mai departe munca pe
care am început-o de foarte multă
vreme și vrem să o promovăm”, a
declarat dr. Cristian Rusu.

La rândul său, dr. Bogdan
Feciche a declarat că la ediția din acest

an a Zilelor Urologiei Sătmărene au
fost expuse circa 40 de lucrări care
acoperă cam întreg spectrul de
patologie urologică.

”Centrul de greutate a fost
fixat pe patologia oncologică
tumorală urologică și pe abordarea
minim invazivă laparoscopică
endourologică și foarte mult din
accentele de astăzi sunt puse pe ceea
ce înseamnă nu numai introducerea
unor metode noi, dar și siguranța
pacientului, ceea ce este un lucru
foarte important și oarecum denotă
și evoluția generației care face acest
eveniment.  Nu ne referim numai la
noi, ci și la colegii noștri din celelalte
centre care au acumulat experiență și
și-o prezintă cu bune, cu rele , dar este
un lucru foarte important că este
această continuitate”, a spus dr.
Bogdan Feciche.

Structura
simpozionului

Simpozionul a fost
structurat în patru sesiuni de
comunicări științifice, din care trei
au fost parcurse în cursul zilei de
vineri, între orele 9:00 -18.00, iar
cea de a patra, sâmbătă, 18 mai
2019, între orele 9:00 și 12:00.

Participanții sunt veniți în
principiu din Nord - Vest-ul
României, Oradea, Arad,
Timișoara, Cluj, Sălaj, Maramureș,
Sibiu, Brașov și Hunedoara.
Medicii dr. Cristian Bogdan Rusu
și dr. Bogdan Ovidiu Feciche,
principalii organizatori, au spus
despre manifestare că este creditată
cu puncte de educație medicală
continuă și nu are taxă de
participare.

MANIFESTARE. A noua ediție a ”Zilelor Urologiei Sătmărene” s-a desfășurat cu bine în week-
end la Satu Mare

FLORIN DURA

Din dorința de a sprijini
procesul de formare a copiilor de
azi și a liderilor de mâine ai
societății sătmărene, Rotary Satu
Mare a demarat în luna ianuarie
2019 proiectul intitulat „Școala
care ne unește”, în parteneriat cu
Fundația Noi Orizonturi și cu
sprijinul Inspectoratului Școlar
Județean Satu Mare.

În cele 10 școli sprijinite
prin acest proiect în următorii 6
ani se va pune accent pe
bunăstarea emoțională a cadrelor
didactice, buna colaborare cu
părinții, integrarea problemelor
din viața reală în procesul de
învățare a copiilor, precum și pe
orientarea profesională mai bună
a copiilor, aceste școli devenind
ulterior un model de urmat
pentru toate școlile din județul
Satu Mare.

Școlile gimnaziale
sprijinite vor beneficia de formare
în domeniul leadership–ului,
facilitare pentru realizarea

strategiei de dezvoltare a școlii,
curs acreditat de Ministerul
Educației Naționale pentru
învățare bazată pe experiențe,
program de dezvoltare socio-
emoțională și relațională pentru
învățători și profesori diriginți
(programul Cercul Siguranței),
sponsorizare în valoare de 1.000
Euro pentru implementarea unor
acțiuni/proiecte din planul de
dezvoltare a școlii, schimb de
experiență cu alte școli din
România etc. 

Suplimentar, Rotary
Satu Mare va oferi sprijin copiilor
și părinților acestora prin
prezentarea unor modele de
carieră la firmele care se alătură ca
parteneri în acest proiect, va
organiza acțiuni comune cu
școala și cu părinții copiilor
pentru a înțelege mai bine
nevoile și direcțiile de dezvoltare
ale pieței muncii și pentru a
facilita orientarea profesională a
copiilor.

Prima fază a proiectului
constă în sprijinirea a 3 școli
pilot: Școala Gimnazială
Bălcescu – Petofi din municipiul
Satu Mare, Școala Gimnazială
Nr. 1 din Carei și Școala
Gimnazială Pișcolt. Acestea au
fost alese în urma unui proces de
selecție derulat la începutul
anului 2019. În anii următori,
celor trei şcoli li se vor alătura alte
şapte unităţi de învăţământ, care
la rândul lor vor fi sprijinite de
Clubul Rotary Satu Mare, dar
care vor beneficia deja de
experiența primelor trei entități
pilot.

Consiliul Județean Satu
Mare, Primăria Municipiului
Satu Mare, Consiliul Municipal
Satu  Mare, Asociația Artiștilor
Plastici Satu Mare și Asociația
Artiștilor Plastici Mureș vă
așteaptă cu drag, joi, 23 mai
2019, ora 17, la vernisajul
expoziției de arte vizuale în Ga-
leria de Arte Plastice a Primăriei
Municipiului Satu Mare. Expun
membrii Asociației Artiștilor
Plastici Mureș.

Programul cultural este
asigurat de: Basile Vanessa, Grad
Daria, Șerba Oana, Bercea
Anita, Sorian Alexandra,
cursanții de la Palatul Copiilor
Satu Mare pregătiți de d-na prof.
Moga Mariana. Moderator:
Anișoara Ienășoiu. Expoziția este
deschisă de Czirjék Lajos,
președintele Asociației Artiștilor
Plastici Mureș, și Gergely Csaba,
președintele Asociației Artiștilor
Plastici Satu Mare. Expoziția este
deschisă între 23 mai 2019 - 12
iunie 2019.

Proiecte-pilot Rotary Club cu trei școli din
Satu Mare, Carei și Pișcolt

Vernisaj la Primăria
Satu Mare

Sute de locuri de
muncă vacante în
Spaţiul Economic
European

Angajatorii din Spaţiul
Economic European oferă, prin
intermediul reţelei EURES România,
580 locuri de muncă vacante, după cum
urmează:

Ungaria – 104 locuri de muncă: 20
manipulant mărfuri pe raft, 10 casier, 10
dulgher, 10 lucrător în construcții, 10
montator structuri pentru construcții,
10 vânzător, 6 brutar, 6 operator la
mașini de prelucrare în industria
alimentară, 5 măcelar, 3 ajutor bucătar,
3 bucătar, 3 cofetar, 3 electrician de
reparații frigidere, 2 consilier vânzări, 2
muncitor necalificat, 1 designer web;

Spania–100 locuri de muncă:100
muncitor agricol;

Germania –94 locuri de muncă: 15
operator spălări industriale, 12 șofer de
camion, 10 specialist logistică depozit,
7 grădinar, 7 inspector tehnic de tren, 7
specialist siguranță transport pe calea
ferată, 7 tehnician electric/electronist, 5
mecanic locomotivă, 5 manipulant
bagaje, 5 operator stivuitor, 3 măcelar,
2 lucrător depozit, 2 marinar, 2 operator
mașini CNC, 2 tâmplar, 1 comandant
de navă, 1 mecanic instalații sanitare, de
încălzire și climatizare, 1 tehnician
sondaje topografice;

Norvegia – 93 locuri de muncă: 40
lucrător în producție, 10 electrician, 10
instalator, 15 instalator ventilație, 4
mecanic auto, 4 tinichigiu auto, 4
vopsitor auto, 2 frizer, 2 montator folii
ferestre/parbrize mașini, 1 grădinar, 1
medic hematolog;

Olanda – 83 locuri de muncă: 35
procesor bulbi de flori, 25 culegător
ardei, 10 culegător căpşuni; 10
muncitor necalificat în grădinărit și
horticultură, 2 sudor, 1 specialist în
recrutare;

Austria – 37 locuri de muncă:30
montator de mobilă; 7 muncitor
calificat în domeniul forestier;

Marea Britanie –15 locuri de muncă:
15 farmacist;

Danemarca – 14 locuri de muncă: 10
operator mașini ambalare, 2 mecanic
utilaje fermă, 1 horticultor, 1 manager
resurse umane;

Slovacia – 12 locuri de muncă: 12
sticlar;

Finlanda – 10 locuri de muncă: 10
instalator de schele;

Irlanda –10 locuri de muncă:10 şofer
de tir;

Suedia – 5 locuri de muncă: 3 instalator
de schele, 2 pizzar/bucătar la grătar;

Polonia – 2 locuri de muncă: 2
lăcătuș/sudor;

Franța – 1 loc de muncă: 1 lucrător
polivalent hotel.

Persoanele interesate să ocupe un loc de
muncă în Spațiul Economic European
se pot adresa consilierului Eures din
cadrul Agenției Județene pentru
Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare,
strada Ion Ghica nr.36, telefon
0261/770237 sau e-
mail:ajofm@sm.anofm.ro, care îl poate
îndruma, sau pot viziona ofertele
accesând www.eures.anofm.ro.
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Parada Florilor de la Satu Mare,
un eveniment reuşit
8Numele orașului nostru a fost scris din mai multe cauciucuri pe malul Someșului

Agenția pentru Protecția
Mediului (APM) Satu
Mare a organizat,

sâmbătă, cea de a XI-a ediție a
”Paradei Florilor”. Ediția din
acest an a avut ca scop nu doar
conştientizarea comunităţii
sătmărene privind necesitatea
spaţiilor verzi, ci şi
valorificarea deşeurilor (a
anvelopelor). În acest sens, la
finele paradei, pe digul
Someşului, a fost scris cu
anvelope numele oraşului Satu
Mare. Manifestarea de la Satu
Mare a avut loc în contextul
evenimentului ecologic din 24
mai – Ziua Europeană a
Parcurilor.

importanța
colectării deșeurilor

Parada Florilor a
început la ora 10.00 de la
Complexul de educaţie
ecologică din Grădina Romei
”Casa verde”, unde au fost
depuse coroane la bustul lui
Kiss Gedeon – Părintele
Grădinei Romei.

În continuare, un alai
format din care alegorice
împodobite cu flori, urmate de
majorete, toboșari, însoţiți de
participanţi, au defilat până în
fața Palatului Administrativ –
pe B-dul Transilvania.

Alaiul condus de
mașina alegorică îmbrăcată în
flori, urmată de majorete,
toboșari, însoţiți de participanţi
cu flori, s-a deplasat pe traseul
Grădina Romei – Calea Traian
– B-dul Vasile Lucaciu – P-ța

Romană – B-dul Transilvania
(în fața Restaurantului
Central) între orele 10.00 –
12.00.

Numele
Sătmarului, scris
din anvelope

Parada s-a finalizat pe
B-dul Transilvania în fața
pasarelei din Centrul Nou al
municipiului. 

Ținând cont de
importanța colectării selective a
deșeurilor și a valorificării
acestora în contextul protejării
mediului, pe malul drept al
Someșului, pe versantul digului
dinspre B-dul Transilvania, a
fost scris numele municipiului
din 83 de anvelope care vor
”înflori” cu ajutorul copiilor
participanți care au pus

ghivecele de flori aduse de acasă.
”Acest eveniment care

se desfășoară cu tradiție la
nivelul municipiului Satu Mare
este momentul perfect de a
reflecta cu privire la ceea ce

putem să facem împreună
pentru mediul înconjurător și
implicit asupra sănătății
noastre”, a declarat directorul
APM Satu Mare, Bekessy
Elisabeta.

FlOriN DUrA

EVENIMENT. La finalul Paradei Florilor, pe malul Someșului a fost scris numele orașului Satu
Mare din anvelope

Primarul municipiului
Satu Mare, Kereskenyi Gabor, a
anunțat pe pagina sa de Face-
book, că a semnat un contract
pentru reabilitarea Grădiniței
nr.7.

”Am semnat joi un nou
contract pentru un proiect euro-
pean, prin care vom reabilita
Grădinița nr.7 din municipiul
Satu Mare, de pe str. 1 Decembrie

1918. Investiție pentru care am
câștigat un proiect finanțat din
fonduri europene în valoare de
3.650.000 lei. Astfel, pe lângă
modernizarea grădiniței, sunt fe-
ricit că vom reabilita cu acest pri-
lej și o clădire din centrul istoric
al municipiului. Contribuția mu-
nicipiului Satu Mare este de 2%”,
a declarat primarul municipiului
Satu Mare.

Un pas important pen-
tru Negrești-Oaș, un oraș
model pentru modul în care se
atrag fonduri europene și guver-
namentale! Primarul Aurelia
Fedorca a semnat recent con-
tractul de finanțare pentru
Lotul 2 de blocuri din orașul
Negrești-Oaș care urmează să
intre în reabilitare din fonduri
europene, de la bugetul local și
contribuția proprietarilor - în
cadrul proiectului „Creșterea
eficienței energetice a blocuri-
lor de locuințe din orașul
Negrești-Oaș – Lot 2”. Semna-
rea contractului a avut loc în ca-
drul unui eveniment la care au
participat reprezentanți ai
asociațiilor de proprietari și
proprietari din cele 20 de blo-
curi care vor fi reabilitate până
în anul 2020.

În cadrul acestui pro-

iect vor fi reabilitate termic ur-
mătoarele 10 blocuri de
locuințe:  Aleea Crinului - C8-
10-12; B13-15; B17-19; D12-
14, D8-10,  D4-6,  str. Unirii nr.
7,  str. Unirii nr. 6,  str. Victoriei
Bl 9 și str. Victoriei, Bl 17/A.
Valoarea totală a contractului
de finanțare este de 8.864.966,27
lei ( inclusiv TVA), din care va-
loarea eligibilă nerambursabilă
este de 4.943.286,85 lei (inclusiv
TVA), adică 60%.

Primarul Aurelia Fe-
dorca a declarat că semnarea con-
tractului este un pas important
atât pentru negreștenii care locu-
iesc în aceste blocuri, cât și pen-
tru oraș, care își va îmbunătăți
aspectul. Perioada de implemen-
tare a proiectelor este din data
semnării contractului de
finanțare până la data de
31.12.2020.

Grădinița nr.7 din Satu Mare
intră în reabilitare

Un nou lot de blocuri, reabili-
tate la Negrești- Oaș

Siguranța
cetățenilor,
prioritatea
polițiștilor
sătmăreni

Polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au
acționat, la data de 15 mai
a.c., pentru depistarea
conducătorilor auto care
încalcă regulile de circulație,
ocazie cu care au aplicat
peste 180 de sancțiuni
contravenționale, în valoare
de aproximativ 73.000 de lei. 

Polițiștii rutieri din
cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare
au efectuat acțiuni pentru
depistarea conducătorilor
auto care nu respectă
normele rutiere și pentru
prevenirea accidentelor
rutiere, pe raza județului,
ocazie cu care au aplicat
peste 180 de sancțiuni
contravenționale, în valoare
de aproximativ 73.000 de lei.

De asemenea,
polițiștii au aplicat măsura
complementară de
suspendare a dreptului de a
conduce în cazul a 8
conducători auto, dintre
care 6 au depășit viteza
maximă admisă cu peste 50
km/h și alți doi șoferi au
efectuat depășiri
neregulamentare.

Accident rutier
cercetat de polițiști

O femeie, de 37 de
ani, și fiica acesteia, de 5 ani,
au suferit vătămări corporale
în urma producerii unui
eveniment rutier pe raza
localității Lazuri.

La data de 16 mai
a.c., în jurul orei 12:30,
polițiștii Biroului Rutier
Satu Mare au fost sesizați
despre producerea unui
eveniment rutier pe raza
localității Lazuri.

În urma cercetării la
fața locului, polițiștii au
stabilit faptul că un bărbat,
de 62 de ani, din localitatea
Decebal, a condus o
autoutilitară pe sensul opus
de circulație a străzii Petofi
Sandor, din localitatea
Lazuri, și ajuns la intersecția
cu D.J. 194C a accidentat o
femeie, de 37 de ani, din
comuna Lazuri, care se afla
angajată în traversarea
străzii, pe la colțul
intersecției, fără a se asigura
corespunzător, împreună cu
fiica sa de 5 ani. În urma
accidentului a rezultat
vătămarea corporală gravă a
femeii și a minorei.
Conducătorul auto a fost
testat cu aparatul alcooltest,
rezultatul fiind negativ.

În cauză s-a întocmit
dosar penal sub aspectul
săvârșirii infracțiunii de
vătămare corporală din
culpă.



Gazeta de Nord-Vest Actualitatea sătmăreană 6/ Luni, 20 mai 2019 

Ludovic Orban la Satu Mare: ”PNL va face
toate demersurile posibile pentru intrarea
României în Schengen”
Prezent vineri la Satu Mare,

președintele PNL, Lu-
dovic Orban, a dat

asigurări, în cadrul unei
conferințe de presă, că atât eu-
roparlamentarii, cât și actualii și
viitorii parlamentari PNL vor
face toate demersurile pentru in-
trarea României în Schengen.
Președintele PNL a mai precizat
că România îndeplinește de
mult timp criteriile tehnice de
aderare, însă sunt unele țări,
printre care cea mai vehementă
este Olanda, care nu doresc in-
trarea României în acest spațiu
de liberă circulație. 

Pentru această stare de
fapt, Ludovic Orban a spus că de
vină este actuala conducere a
României deși, tot președintele
PNL a spus, situația politică din
țara noastră nu este o condiție
impusă pentru aderarea la Schen-
gen. El a spus, însă, că aderarea
țării noastre la acest spațiu trebuie
făcută în urma unor negocieri cu
partenerii din coalițiile din Parla-
mentul European, ceea ce eu-
roparlamentarii PNL vor face
după alegerile din 26 mai.

Referitor la aceste
alegeri, președintele PNL a mai
arătat că singurul scop al acestora,
pentru PNL, este să ”bată PSD-
ul”, atât la nivel național, cât și la
nivel local, adică la Satu Mare.
Acesta este motivul pentru care le
solicită românilor să se prezinte la
urne în data de 26 mai și să voteze
candidații PNL. 

După ce i-a mulțumit
lui Ludovic Orban de prezența sa
în județul nostru, președintele
PNL Satu Mare, Adrian Albu, i-a
îndemnat pe sătmăreni să se prez-
inte în număr cât mai mare la
urne în data de 26 mai și și-a ex-
primat speranța că PNL va avea
de câștigat în urma acestor alegeri. 

Ludovic Orban s-a

folosit de prezența sa la Satu Mare
și s-a întâlnit cu alegători din Țara
Oașului și din zona municipiului
Satu Mare. El a afirmat că feed-
back-ul primit din partea per-
soanelor cu care s-a întâlnit a fost
unul pozitiv, motiv pentru care se
simte încrezător că PNL va obține
un rezultat bun la europarla-
mentarele din 26 mai. 

Singurul sătmărean
aflat pe o poziție eligibilă la
alegerile pentru Parlamentul
Europei, Ovidiu Silaghi, merită
voturile sătmărenilor, și nu
numai, din mai multe puncte de
vedere. 

Astfel, pe vremea când
Ovidiu Silaghi era ministrul
Întreprinderilor Mici și
Mijlocii, iar premier era Călin
Popescu Tăriceanu, România a
aderat la Uniunea Europeană.
Practic, negocierile finale s-au
purtat în timp ce Ovidiu Silaghi
era membru al Guvernului
României. 

De asemenea, pe
timpul în care era ministru al
Transporturilor, Ovidiu Silaghi
și-a adus aportul la începerea
demersurilor pentru Centura
Sătmarului și la finalizarea
podului de la Moftin.

Tot pe vremea când a

fost ministrul Transporturilor,
Ovidiu Silaghi a decis preluarea
drumului Satu Mare - Odoreu -
Apa de la Consiliul Județean și
transferarea sa la categoria
Drumuri Naționale, astfel că
acest tronson de drum a fost
reabilitat din banii Ministerului
Transporturilor. 

Și, nu în ultimul rând,
Ovidiu Silaghi merită voturile
sătmărenilor pentru simplul
fapt că este... sătmărean. Este
singurul sătmărean care ne
poate reprezenta județul la
Bruxelles. Sătmărenii trebuie să
țină cont de acest aspect când se
prezintă la urne în data de 26
mai. 

Ovidiu Silaghi,
sing urul sătmărean în cursa
pentru Parlamentul Europei,
merită și trebuie să obţină
voturile tuturor
sătmărenilor. 

În cadrul conferinței
de presă pe care a susținut-o du-
minică la sediul sătmărean al
UDMR – împreună cu Pataki
Csaba, președintele Consiliului
Județean Satu Mare, și cu Gabor
Kereskenyi, primarul munici-
piului - liderul principalei
formațiuni politice a maghiari-
lor din România, Kelemen
Hunor, a afirmat că, în opinia
lui, județul și municipiul Satu
Mare merg într-o direcție bună
– inclusiv din punct de vedere al
coabitării interetnice – expri-
mându-și optimismul că
UDMR va câștiga și următoa-
rele alegeri locale, astfel încât să
aibă conducerea Primăriei Satu
Mare și a Consiliului Județean
Satu Mare.

”Municipiul Satu Mare
a intrat în normalitate. Trebuie
să păstrăm încă vreo 40 de ani
așa și atunci lucrurile o să
meargă bine. Nu o să stea Gabor
(Kereskenyi Gabor, n.red.) 40
de ani primar, dar măcar în ur-
mătorii 20 de ani. Dar cred că
Satu Mare a intrat într-o
direcție bună și trebuie păstrată.
Îl susținem și sunt convins că
anul viitor vom câștiga alegerile
și vom continua pe acest traseu.
Și în județ lucrurile merg bine”,
crede Kelemen Hunor. Liderul
UDMR le-a transmis sătmăre-
nilor  să iasă la vot subliniind
faptul că vocea minorităților
trebuie să fie auzită.

,,Relația dintre
majorități și minorități e impor-
tantă, ceea ce s-a întâmplat în
Occident, în Italia și Finlanda,
trebuie să se întâmple și în Est.
Nu înseamnă dușmănie, ci pro-
movarea intereselor țării. E mai
degrabă pentru o uniune com-
petitivă, România nu are alter-
nativă. Vocea noastră trebuie să
fie auzită, nimeni nu va repre-
zenta interesele minorităților.
Este esențială o prezență mare la
vot, a declarat Kelemen Hunor.

În ceea ce privește for-
marea unei noi majorități parla-
mentare, Kelemen Hunor nu e
deloc optimist. Liderul UDMR
spune că pe partea dreaptă a
spectrului politic nu s-a remar-
cat până acum un lider capabil
să coaguleze toate forțele, astfel

încât să se poată vorbi despre o
alternativă la PSD-ALDE. În
plus, a precizat Hunor, este ne-
voie și de un program
politic.“Pentru refacerea unei
majorități ai nevoie de un pro-
gram și un lider. Dar eu nu văd
un lider în zona Opoziției, care
are viziunea și autoritatea să
coaguleze partidele. Ideea
<<omorârii>> PSD si ALDE
este generoasă, dar nu este feza-
bilă. Nu există alternativă co-
erentă la actuala putere,” a spus
Hunor despre scena politică de
la ora actuală.

De asemenea, el a su-
bliniat importanța alegerilor eu-
roparlamentare din 26 mai,
alegeri pe care le consideră cele
mai importante din 2007 în-
coace.

Ovidiu Silaghi merită voturile
sătmărenilor la europarlamentare

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, crede
că judeţul și municipiul Satu Mare merg într-o
direcţie bună

Preșcolarii care știu
să circule corect,
premiați de polițiști

Preşcolari din 10
grădiniţe din județul Satu Mare au
concurat în cadrul celui mai
longeviv concurs de educaţie
rutieră pentru copii,  “Suntem mici,
dar circulăm corect!”, aflat la a 12-a
ediţie. Concursul, devenit în
ultimii ani de nivel interjudeţean,
este organizat, an de an, de
Grădiniţa cu Program Prelungit,
sub coordonarea directă a doamnei
director Anuca Cupşa.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean
Satu Mare a fost prezent şi de
această dată şi a desemnat specialişti
care să propună probe pentru cei
mici dar şi să jurizeze performanţa
lor. După parcurgerea a două
probe, teoretică şi practică, au fost
desemnaţi şi premianţii, aceştia
urmând a participa săptămâna
viitoare la faza interjudeţeană.
Zona Satu Mare va fi reprezentată
de echipajele care au obţinut la faza
locală următoarele premii: Premiul
I- la egalitate s-a acordat echipajelor
GPP nr.1 şi GPP nr. 13, ambele din
Satu Mare. Premiul II- Grădiniţa
cu Program Normal Roşiori, com.
Valea Vinului. Premiul III- la
egalitate a fost obţinut de GPP
Voinicelul şi GPP Doba. În aceeaşi
zi s-au mai desfăşurat faze locale ale
concursului şi în Carei şi Negreşti
Oaş, premianţii acestora urmând a
se întrece în cunoştinţele dobândite
în cadrul concursului ce va avea loc
la data de 22 mai a.c. la GPP 14
Mai din Satu Mare.
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Mobilizare exemplară a social-democraților
sătmăreni
8Caravana PSD s-a aflat, la acest sfârșit de săptămână, în aproape tot județul Satu Mare

Caravana PSD s-a aflat,
în acest sfârșit de săp-
tămână, în aproape tot

județul Satu Mare, în urma
unei mobilizări generale
exemplare. S-a făcut campa-
nie door to door, s-a stat de
vorbă cu sătmărenii, li s-au
expus și explicat planurile so-
cial-democraților din Româ-
nia, atât la nivel local și
național, cât și la nivel euro-
pean, după ce candidații PSD
vor fi aleși. Lucru deosebit de

important: social-democrații
sătmăreni au fost primiți cu
bucurie și zâmbetul pe buze
de către toți sătmărenii, care,
nu numai că au ascultat ce li s-
a spus, dar au pus și o serie de
întrebări, semn că sunt
interesați de ceea ce se întâm-
plă cu România în următoarea
perioadă. Astfel de întâlniri
cu cetățenii au avut loc la Satu
Mare, Carei, Tășnad, Vama,
Supur, Racșa, Păulești, dar și
în alte zone. 

Sătmărenii au primit
foarte bine vineri echipa PSD for-
mată din ministrul Apărării, Ga-
briel Leș, secretarul de stat Florin
Iura, consilierii municipali Adrian
Micle și Octavian Ardelean  și secre-
tarul Organizației municipale, Ce-
cilia Marinescu.

Am avut șansa să stăm de
vorbă cu oameni de vârste diferite și
apartenență socială diversă. Avem
ce să le spunem pe linie de realizări

guvernamentale, inclusiv în muni-
cipiul Satu Mare – oraș condus de
UDMR și PNL, dar pentru care
Guvernul PSD a făcut foarte multe!
Nu ne ferim să expunem realizările,
pentru că sunt foarte multe și vor-
bim de investiții durabile de care be-
neficiază întreg municipiul Satu
Mare. Iar sătmărenii știu asta! În 26
Mai ne vedem la vot. Trimitem la
Bruxelles patrioți care se vor bate
pentru România și pentru români!

Echipa PSD Satu Mare a
desfășurat vineri o campanie ”Door to
door” la Supuru de Jos, Supuru de Sus,
Hurezu și Giorocuta, sate în care toate
ulițele vor fi asfaltate de Guvernul
PSD. 

Beneficiile guvernării PSD
se văd la Supur pe fiecare stradă, pe fie-

care uliță, în fiecare casă. Guvernul
PSD susține localitățile din comuna
Supur cu investiții de peste 18 mi-
lioane de lei, cea mai mare parte a pro-
iectelor fiind axate pe modernizarea
străzilor, realizarea de rețele de alimen-
tare cu apă și stație de epurare. Sunt în
total 6 proiecte care au obținut

finanțare prin PNDL 1 și 2 și PNDR,
prin care toate ulițele din comună vor
fi asfaltate. În satele Giorocuta și Ra-
cova va fi introdusă apa potabilă, iar
în Supuru de Jos, Dobra și Hurezu
Mare se realizează rețelele de canali-
zare și stație de epurare. Pe de altă
parte, supurenii, oameni harnici care

își lucrează pământurile, sunt bucuroși
că își primesc subvențiile la timp.

Președintele executiv al
PSD Satu Mare, Mircea Govor, con-
silierul județean Nicolae Avorniciți,
primarul Vasile Șteț, președintele
PSD Supur Gheorghe Mateoc, con-
silieri locali și alți activiști social-

democrați au discutat   cu cetățenii din
Supur despre toate acestea și despre
echipa pe care PSD o va trimite în 26
Mai la Bruxelles, astfel încât să se poată
atrage și mai multe fonduri pentru
dezvoltare. Supurul votează PSD în
26 Mai! Pentru că Supurul Merită
Mai Mult!

Satu Mare Merită Mai Mult! Ministrul Gabriel Leş, discuții cu sătmărenii despre
patrioții pe care îi vom trimite la Bruxelles

Guvernul PSD va asfalta ulițele satelor din comuna Supur

Din uliță în uliță și din
casă în casă, echipa condusă de con-
silierii județeni Gheorghe Ciocan și
Gheorghe Marincaș s-a întâlnit vi-
neri cu cetățenii din Batarci. Au
vorbit despre realizările guvernării
PSD, despre nevoile lor și despre
prioritățile pe care România ar tre-
bui să le aibă la Bruxelles.

Locuitorii comunei Ba-
tarci vor beneficia de investiții în va-
loare totală de peste 3,7 milioane de
lei grație finanțărilor de la Guvernul

României, obținute prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală
(PNDR) și Programul Național de
Dezvoltare Locală (PNDL), coor-
donat de Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice.
Aceste investiții aflate în derulare în
comuna Batarci nu ar fi putut fi rea-
lizate fără sprijinul consilierilor lo-
cali, parlamentarilor și miniștrilor
PSD care reprezintă interesele lo-
cuitorilor județului Satu Mare la
București. Și nu ne vom opri aici!

Campanie PSD în Țara Oașului

Ministrul Gabriel Leș și
echipa minunată din organizația
municipală, întărită de consilierii
locali, s-au întâlnit sâmbătă cu
sătmărenii în Piața nr. 1, Piața
Mică, Piața Someș și Piața din
Micro 17, dar și în centrul
orașului. Sătmărenii pe care i-am
întâlnit ne-au vorbit despre pro-
blemele lor și despre ceea ce con-
sideră esențial pentru o viață mai
ușoară, iar echipa PSD le-a vor-
bit deschis despre realizările Gu-

vernului social-democrat și
investițiile realizate pe această
linie în municipiul Satu Mare.

Nu în ultimul rând, so-
cial-democrații le-au explicat săt-
mărenilor de ce este atât de
important să trimitem patrioți la
Bruxelles pentru a ne reprezenta
interesele, pentru ca oamenii să
poată produce și să-și vândă
marfa la prețuri competitive, să
eliminăm dublul standard și să
fim mai respectați în Europa.

O zi frumoasă cu sătmărenii, în piețele din
Satu Mare și în centrul orașului!

Caravana PSD și-a pe-
trecut o zi alături de tășnădeni,
vorbind despre alegerile euro-
parlamentare și despre realizările
guvernării PSD. Deputatul
Ioana Bran, consilierii județeni
Oliviu Buzgău și Vasile
Mitrașca, alături de echipa din
Tășnad, au avut vineri întâlniri
frumoase și discuții fructuoase
cu tășnădenii, care i-au primit cu
căldură și cu dorința de a le fi as-

cultate păsurile.
”Le-am spus și lor:

Putem mai mult, ne propunem
mai mult și sigur vom realiza
mai mult. Așa cum am făcut pe
plan intern vom face și la nivelul
politicilor europene, cu condiția
ca oamenii care ne reprezintă
acolo să vorbească despre Româ-
nia și nu împotriva României!”,
a precizat deputatul PSD, Ioana
Bran. 

Caravana PSD la Tășnad

O întâlnire a ministrului
Gabriel Leș, a consilierului
județean Gheorghe Ciocan și a
primarulului Toma Betea, alături
de stafful local de campanie, cu
circa 200 de cetățeni. Discuții apli-
cate despre marile realizări ale Gu-
vernului în comună și despre
necesitatea de a ieși la vot în 26
Mai.

”Avem ce să le spunem
răcșenilor: Primăria condusă de
Toma Betea a atras fonduri guver-
namentale de peste 5,8 milioane
de euro prin intermediul PNDL,
programul susținut de PSD care

dezvoltă comunitățile locale”, a
spus Gabriel Leș. 

Construirea unui pod
peste pârâul Valea Satului, proiect
finalizat în 2018, dar și obiectivele
aflate în derulare în prezent în co-
muna Racșa, respectiv extinderea
reţelei de canalizare menajeră și
apă potabilă, finalizarea construc-
ţiei căminului cultural, alimenta-
rea cu apă a localității Racșa Vii,
construirea unei grădinițe și a unei
școli, dar și modernizarea dispen-
sarului medical, dovedesc că
PNDL este cel mai bun program
de investiții din ultimii 20 de ani.

Mobilizare exemplară la Racșa!
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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

Beno
Angela I.I.

Tarna Mare
nr. 325/A 

Clasificare: 2 margarete, 4 x 2 locuri 
- total 8 locuri de cazare

Contact tel. 0748962215. < proiect cofinantat prin AFIR >
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8 Construcţii  civile
8 Case la cheie
8 Construcţii  şi  import hale din Germania

Ava Genetrix SRL Sediu 
Satu Mare, 

str. Petofi Sandor 4A

Număr telefon:
0757 948627
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Două seri magice au
trăit sătmărenii în sala
LPS. Baschetbalistele

de la CSM Satu Mare au de-
monstrat că uneori și imposi-
bilul poate deveni...posibil și
au revenit de la 0-2 la 2-2 în fi-
nala LNBF.

În meciul trei, cel de
joi seara, sătmărencele fără să
strălucească le-au pus la respect
pe jucătoarele de la sepsi.Den-
son a fost imperială, iar tavic,
amukamara și mandache au
completat seria jucătoarelor
care au punctat pe tabelă pentru
o victorie muncită. sub privirile
fostului ministru al sporturilor,
ioana Bran, a președintelui
fRB, horia Păun, și a conduce-
rii municipiului satu mare,
csm-ul a făcut 1-2 și a mutat
finala în meciul patru spre dis-
perarea micuței galerii a celor
de la sepsi.

sâmbătă, peste 1000
de suflete au umplut sala LPs și
au creat o atmosferă ce n-a mai
fost întâlnită la satu mare la un
eveniment sportiv. fetele lui
Lopez au început timid dar
după un prim sfert timid, 7-12,
a ieșit la rampă sătmăreanca
noastră, anDRea OLah-
OROsZ. cu patru reușite de
trei puncte, andrea a readus
csm-ul în avantaj și a ridicat
nivelul decibelilor din sală.
sepsi n-a prea avut replică nici

măcar când arbitrii au scos-o cu
cinci faulturi pe Denson, iar
csm a reușit o victorie mare și
a dus finala în decisiv...

EXCURSIE PENTRU
SUPORTERI

meciul cinci se joacă
marți la ora 19 la sfântu Gheor-
ghe, iar suporterii csm-ului au
parte de o excursie  gratuită. În-
scrieri la organizatorul de com-
petiţii la tel. 0744130730.
Plecarea se va face marți
dimineața din fața catedralei
romano-catolice.

meciul 3 dintre csm
satu mare şi sepsi sfântu Ghe-
orghe s-a încheiat cu scorul de
52-47, pe sferturi: 11-7, 15-13,
11-14, 15-13.

Oficialități la cele
două meciuri

La ambele meciuri sala
a fost arhiplină, zeci de copii,
atmosferă tensionată, spectacol
cu vuvuzele și la final sătmăreni
fericiți. aceasta a fost atmos-
fera UnicĂ a unor meciuri pe
care mulți nu le vor uita multă
vreme...Însă la 2-2 încă nimic
nu e terminat. mai e nevoie
pentru titlu de încă o victorie
marți de la ora 19.

În tribună i-am zărit la
ambele meciuri pe primarul
Gabor Kereskenyi, deputatul
Lorand magyar. Pe candidatul

aLDe la europarlamentare
Ovidiu silaghi și pe ioana Bran
fostul ministru al sporturilor.

Au jucat:

CSM Satu Mare: Denson –
21p, 15 recuperări, amuka-
mara – 15p, mandache – 8p,
tavic – 8p, huţanu, Kadar,
Olah, Baltic. antrenor: maikel
Lopez.

Sepsi: Părău – 13p, higgins
13p, 10 recuperări, Șipoş –
8p, topuzovic – 4, Şolopova
– 3p, nag y – 2p, slamova –
2p, Pasic – 2p, Demeter, Ko-
vacs. antrenor: Zoran mikes.

meciul 4 dintre csm satu
mare şi sepsi pe sferturi : 7-
12, 26-18, 15-12, 11-14.

Au jucat:
CSM: Olah – 18p, amuka-
mara – 12p, Denson – 12p,
tavic – 12p, mandache – 3p,
huţanu – 2p, Kadar, Baltic.
antrenor: maikel Lopez

Sepsi: higgins – 14p, Şolo-
pova – 14p, Părău – 9p, Deme-
ter – 8p, slamova – 8p,
topuzovic – 3p, Kovacs, nagy,
Pasic. antrenor: Zoran mikes

Baschet feminin

CSM Satu Mare duce finala în DECISIV!
8Împinse de la spate de un public senzațional, fetele lui miguel Lopez au egalat la 2 situația din ultimul
act al LnBf
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Deputatul sătmărean
Ioana Bran a avut parte
de un sfârșit de

săptămână plin de emoții și
adrenalină. Mai întâi, joi seara
a ținut să le fie alături
jucătoarelor de la CSM Satu
Mare în meciul trei al finalei
Ligii Naționale de Baschet
Feminin...Iar apoi, vineri și
sâmbătă, a participat, în
premieră pentru ea, în calitate
de copilot la un rally raid. A
fost prima ediție a Cupei NSM
organizată de inimosul Ovidiu
Domide și prietenii la Carei și
în împrejurimi.

Cu noroc la baschet
Fostul ministru al

Tineretului și Sportului s-a
arătat extrem de încântată de
spectacolul de joi seara din sala
LPS și a trăit la maxim fiecare
fază bucurându-se evident de
succesul sătmărencelor.

” A t m o s f e r ă
extraordinară în această seară în
tribunele Sălii LPS „Ecaterina
Both” din Satu Mare! Am văzut
un meci de baschet feminin de
cea mai bună calitate. Fetele

noastre de la CSM erau obligate
să câștige azi meciul cu ACS
Sepsi SIC din Sfântu Gheorghe,
după ce au fost învinse de două
ori, pentru a putea juca sâmbătă
și cel de-al patrulea meci al fi-
nalei.

Un public entuziast a
umplut tribunele, iar CSM Satu
Mare a jucat foarte bine și s-a
impus cu scorul de 52-47.
Mergem mai departe!

M-am bucurat să mă
revăd cu Horia Păun,
președintele Federației Române
de Baschet, și m-a bucurat foarte
mult atmosfera creată de public.
Efortul sportivelor a fost aplau-
dat neîncetat!

F e l i c i t ă r i
învingătoarelor! Le țin pumnii
pentru următoarele
confruntări!”, a transmis Ioana
Bran, care și anul trecut în cali-
tate de ministru a fost alături de
fetele de la CSM Satu Mare la fi-
nala Campionatului național de
3x3 de la Târgu Jiu.

Pe podium 
la Rally Raid

Au urmat două zile în

care Ioana Bran în calitate de
copilot al Crenguței Marinca a
reușit o clasare pe podium la
prima ediție a rally raid-ului
dotat cu Cupa nSM.

“Încep cu știrea, cum
ar spune jurnaliștii: deși nu
am sperat, am ieșit pe locul al
III-lea! și nu la debutanți.

Dar nu podiumul
contează, ci starea de
competiție, încordarea,
emoțiile, motorul mereu
turat, drumurile spectaculoase
și felul în care ne-am înțeles,
Crenguța Marinca și cu mine.
și, să nu uit, mașina care s-a
comportat excelent. Pe scurt:
a fost un raliu fantastic!

A fost o zi mai grea
decât cea de ieri, au fost
echipaje care au avut probleme
tehnice și au abandonat, dar
așa se întâmplă la Rally-Raid.

Mă bucur că acest
prim raliu organizat la Carei a
avut succes și atât orașul, cât și
județul Satu Mare devin tot
mai importante pe harta
competițiilor de raliu din
România.

Îi felicit pe toți com-
petitorii și îi felicit și le
mulțumesc organizatorilor
care au fost impecabili! Îi
mulțumesc Crenguței și
echipei noastre tehnice pen-
tru această experiență
specială”,    a postat Ioana Bran
pe pagina personală de face-
book.

A fost o primă ediție
extrem de reușită, pe un traseu
superb pregătit în jurul
Careiului de organizatori, la
care au participat nouă
echipaje.

InEDIT

Un week-end plin de adrenalină pentru
deputatul  Ioana Bran
8Fostul ministru al Tineretului și Sportului, de la finala la baschet, la locul 3 obținut la Rally Raidul de la Carei

Aventura celor de la
Unirea Tășnad în eșalonul trei
al fotbalului românesc se
încheie în această primăvară.

Două sezoane au rezis-
tat tășnădenii în liga a 3-a și
poate că n-ar fi avut emoții nici
în acest an dacă nu apăreau
problemele din iarnă. Atunci
când, din cauza unor probleme
financiare ale unor restanțe
apărute , cei mai buni jucători
au părăsit corabia.Iar tinerii
aduși în loc de antrenorii Cristi
Popa și Ovidiu Suciu n-au
reușit să țină echipa deasupra
liniei, iar Unirea a eșuat pe
final.

Înfrângerea din etapa
trecută cu Hărman plus eșecul
oarecum firesc de sâmbătă în
fața liderului din Miercurea
Ciuc au retrogradat și mate-
matic Unirea...Ultima etapă,

cea de la Râșnov, se va juca doar
pentru palmares, iar tășnădenii
ar mai putea spera la o nouă
aventură în liga a 3-a doar dacă
de la toamnă locurile nu se vor
ocupa, iar FRF-ul va acorda
iarăși, ca și în anii precedenți,
invitații echipelor de sub linie.

”Vom continua
împreună, indiferent dacă vom
juca în liga a 3-a sau a 4-a”, ne
spunea, înaintea duelului cu
Hărman, antrenorul-jucător
Marius Bălău...Să sperăm că așa
va fi...Oamenii din Tășnad au
demonstrat că sunt iubitori de
fotbal, iar suporterii au fost mai
mereu alături de echipă.

Cât despre meciul de
sâmbătă...liderul a început în
forță și a punctat prin Eder
Gonzales încă în minutul 2. Tot
el a dublat avantajul în minutul
44...Iar la final ciucanii au

sărbătorit promovarea, în vreme
ce la Unirea resemnarea a fost
cuvântul de ordine.

Unirea tăşnad:
Anişoreac – Palinceac, Varga,
Cătuna, Parnău, Silaghi,
Cubaş, C. Pop, Szekely, Co-
cian, D. Vincze. Au mai intrat:
Suciu, Talpoş, Virag , Puşcaşu.
Antrenor: Marius Bălău.

seRIa 5, etapa 29
Gaz Metan Mediaş 2 - Avântul
Reghin    1-3
Andrei Doda (20) / Darius
Bogăţan (22), Lucian
Moldovan (80), Florin Truţă
(83)
CFR Cluj 2 - Sticla Arieşul
Turda    0-3
Ambulanţa venită cu întârziere
la meci a avut doi asistenţi, nu
şi un medic. S-a aşteptat 15
minute venirea acestuia, lucru

care nu s-a petrecut, iar arbitrul
a fluierat apoi finalul jocului.
Cele două echipe au evoluat un
joc amical, format din două
reprize a câte 30 de minute.
AFC Odorheiu Secuiesc - ACS
Unu Fotbal Gloria    4-0
Horia Crişan (32, 39, 40),
Cătălin Dinu (47 - pen.)
Unirea Dej - Minaur Baia Mare
1-0
Bogdan Pop (68 - pen.)
Unirea tăşnad - aFK Csiksz-
ereda miercurea Ciuc    0-2
Eder Gonzalez (2, 44)
AFC Hărman - Olimpic Cetate
Râşnov    2-0
Bogdan Minciună (65 - pen.),
Răzvan Damian (68)
ACS Fotbal Comuna Recea -
Sănătatea Cluj    1-3
Brian Lemac (5) / Andrei Paşca
(21), Andrei Ceaca (28), Dan
Roman (61)

CS Iernut - MSE Târgu Mureş
2-4
Elemer Ang yal (16), Iulian
Şuteu (23) / Rareş Ruja (41,
62, 82), Valentin Fulop (66)

LIGA A 3-A : UnIREA TășnAD- CSIkSzEREDA 0-2
Matematic, retrogradați!

8După două sezoane în eșalonul trei, tășnădenii se întorc în liga a 4-a

Clasament

1. Csikszereda Mier. Ciuc 70
2.ACS Fotbal Com. Recea 62
3.Minaur Baia Mare 54
4.Olimpic Cetate Râşnov 52
5.Sănătatea Cluj 50
6.Sticla Arieşul Turda 49
7.Avântul Reghin 49
8.CFR Cluj 2 46
9.AFC Unu Fotbal Gloria 40
10.AFC Odor. Secuiesc        38
11.Unirea Dej 35
12.AFC Hărman 35
13.Unirea tăşnad 30
14.MSE Târgu Mureş 19
15.Gaz Metan Mediaş 2 12
16.CS Iernut 11
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OFERTE DE SERVICIU 

l Angajez tamplar cu experi-
enta, montator mobila din pal
mdf. Salar atractiv si bonuri de
masa, program de la 7-16. Telefon
0744224634
l Angajez persoana pentru
montaj mobilier, salar atractiv si
bonuri de masa. 0744224634
l Caut cofetara cu experienta,
salariu motivant. Tel.0743931031

TRANSPORTURI

l Transport marfa, balast, mate-
riale constructii, etc. 0747 206 222
l Transport ieftin nisip, 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.
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 clientului.
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, pa-
mant, moloz, etc. ieftin.
Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti,
fier forjat, diverse lucrari in metal,
dulgherie lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete
Austria, Germania, Belgia,
Olanda. Telefon 0755.202.118
l Lansari profesionale porum-
bei albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi
negociabile, in orice tip de teren.
Informatii telefon 0753924223.
l Retapiţez canapele. 0749-
596016.

TERENURI

l Vand locuri de casa cu PUZ,
utilitati zona Diana Dara.
0744513509
l Vand PUZ in elaborare cu 17
locuri de casa, str.Ion Popdan.
0744513509
l De vânzare 20 de arii e teren
din care: 10 arii viţă de vie, situat
în Viile Ardud str. Maicriste, acces
la curant şi apă, şi fundaţie pentru
o căsuţă de 85 mp.
Tel:361.885.864, 0771794074.
l Vand gradina cu gard,
str.Careiului, drum dalat, 975 mp.
Telefon 0747645166

VÂNZĂRI APARTAMENTE

l De vanzare apartament 2
camere mobilat in Centru Vechi
(zona Mondiala), 50 mp.
Tel.0744.252.824
l Apartament 3 camere, deco-
mandate, Carpati 2, 45.000 euro,
negociabil. Telefon
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

IMOBILIARE CAREI

l Vand apartament 3 camere, et.
III, Carei MV I. 0743341814,
0740245413
l Vand apartament mobilat, 2
camere, etaj IV la Carei. Telefon:
0771041564
l De inchiriat in Carei cladiri ad-
ministrative si hale de productie, total
2677 mp, in intregime sau partial pen-
tru birouri, arhiva, depozit, productie,
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.

Chirie apartament
2 camere,

zonă centrală.
Tel. 0759.101282.

Birou executor
judecătoresc

angajează
secretară. 

CV-urile se depun la
sediul biroului in
Satu Mare  str.
Horea nr. 8 ap. 4, in
perioada 6 - 20 mai
2019.

Interviul va
avea loc in perioada
21 - 23 mai 2019.
Informaţii la telefon
0744-507019 sau
0261-712547.     

  

INFORMARI

lAnunt privind consultarea asupra propunerilor preliminare plan urban-
istic zonal-Construire spatii comerciale Satu Mare Piata Romana. Initia-
tor/beneficiar Molnar Alexandru, Molnar Viorica. Elaborator Arhabitat
2015 SRL. Publicul este invitata sa transmita observatii si propuneri refer-
itoare la documentatia de mai sus, disponibila in perioada 20.05.2019-
14.06.2019 dupa cum urmeaza:-afisata la sediul primariei la adresa Satu
Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1 Centrul de informare pentru Cetateni
intre orele 9-15;-disponibila pe pagina de internet a primarieie la adresa
www.satu-mare.ro;-afisata in sinteza pe panou in zona de amplasament.
publicul este invitat sa participe la prezentarea si dezbaterea propunerilor
planului astfel: Dezbaterea publica la sediul Primariei Satu Mare Piata 25
Octombrie, nr.1, Sala de sedinte, in data de 14.06.2019 ora 12. Observati-
ile si propunerile referitoare la propunerile preliminare ale planului pot fi
transmise incepand cu data afisarii pana la data de 14.06.2019 prin:-
scrisori depuse la registratura autoritatii intre orele 9-15;-scrisori transmise
prin posta pe adresa primariei (cu data de trimitere in termenul limita in-
dicat). Observatiile vor fi transmise catre Centrul de Informare pentru
Cetateni pe adresa Primaria Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1, telefon
0261807555, e-mail consultarepublica@primariasm.ro. Raspunsul la ob-
servatii va fi pus la dispozitia publicului pana la data de 26.09.2019 prin:-
afisare la sediul primariei;-publicare pe pagina de internet a primariei la
adresa www.satu-mare.ro

l Pierdut Certificat Constatator Pavaluc Costina Raluca PFA,
CUI 05293097. Se declara nul.

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichidare SPRL Fil-
iala Satu Mare vinde următoarele bunuri:
- Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbra-
caminte la cel mai mare pret oferit. Sedintele de vanzare a acestor bunuri
vor avea loc in fiecare zi lucratoare, la ora 14:00, incepand cu data de
20.05.2019, la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare, str. Petofi San-
dor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare. Ofertele se transmit lichida-
torului judiciar prin email la adresa: redresaresm@yahoo.com.
- Casima Tour SRL - 1 buc. Cilindru compactor la pretul de
22.040 lei, 1 buc. Buldoexcavator la pretul de 17.575 lei, 1 buc. Nacela la
pretul de 26.410 lei si 1 buc. Nacela la pretul de 26.410 lei. Sedinta pentru
vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din
Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la
data de 24.05.2019, ora 13:00. In situatia in care aceste bunuri nu se vor
vinde la termenul din 24.05.2019, vanzarea va continua in acelasi loc si la
aceeasi ora in zilele de 31.05.2019, 07.06.2019 si 14.06.2019.
Potrivit Legilor insolventei, bunurile înstrăinate de către lichidator prin
exerciţiul atribuţiilor sale se dobândesc de cumpărător libere de orice
sarcini, cumparatorul avand obligatia achitarii doar a pretului de vanzare
si a eventualelor chetuieli notariale ocazionate de aceasta vanzare.
Pentru participarea la sedintele de vanzare ofertanţii vor trimite lichida-
torului oferte in scris, documentele necesare pentru participarea la sedinta
si dovada achitarii garantiei de participare de 10% din pretul de vanzare,
la email: redresaresm@yahoo.com cu cel putin 2 zile inainte de data sed-
intei. Informatii suplimentare: 0723.52.11.59 sau 0746.999.771.
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Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204

EURO INSOLV S.P.R.L., scoate la vanzare,
prin procedura insolventei, bunurile falitelor:
case, apartamente,terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel.
0749212108

Bunurile imobile scoase la licitatie de catre soci-
etatea noastra pot fi inchiriate pana la vanzarea aces-
tora.

Hale si Cladiri
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 spa-
ţii de depozitare şi de producţie, situată în localita-
tea 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 Princi-
pala, nr. 110, judeţul Satu Mare, la 32.945 Euro.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB
SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare, 1.733.390
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 301.428 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 21.240 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 intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str.
Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de 292
mp, la suma de 10.090 lei.
Teren intravilan (Trum S.A.) situat în Carei, str.
Uzinei, nr.68, jud Satu Mare, cu suprafata de 1.027
mp, la suma de 22.080 lei.
Teren extravilan – 1.500 mp, întăbulată în cartea
funciară nr. 2355 Carei şi nr. cadastral 5262 la pre-
tul de 32.528.

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 364.4 lei
- Excavator Case Poclain 12.000 lei
- Buldoexcavator Fiat Hitachi 9.000 lei

SC BLU BELL SRL
Masina prelucrat piei cu accesorii  
10.100,00 lei
Desalator piei MT 3,5 Largxmt
3.008,00 lei
Masina stors continuu  
3.754,00 lei
Butoaie cu batatoare   
4.426,00 lei
Masina de stors intins Rizzi 
5.130,00 lei
Masina de prelucrat piei  
4.406,00 lei

SC ANNA MEDIA SRL
Impromanta Lyric PK 2504    5000 lei.

SC AG DUPLEX SRL
Semiremorca Krone  5.850    lei.
Remorca Thule A5      3.343    lei.
Mercedes B14L/9      4.442    lei.
Iveco Daily                 5.198    lei.
Man TGA 18.513 13.928    lei.

SC FOOD HUB SRL
Diferite masini, echipamente, instalatii profesionale 
de bucatarie, vesela, tacamuri de restaurant. lista
completa 
a bunurilor se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro
la 
sectiunea Licitatii si vanzari bunuri

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 marcat 
sistem de supraveghere 
sistem de supraveghere 
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
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 3 5 2 . 0 0
lei  

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

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

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

SC LUCMAR SRL
AUTOTURISM OPEL ASTRA 
2.256 lei
AUTOUTILITARA DACIA 1304 587
lei
AUTOUTILITARA FORD TRANZIT 
2344 lei
Diverse utilaje de panificatie, cuptoare, masa de

lucru
tăvi, masa frigorifică, feliator pâine,

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

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

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD  

SC ELEGANTA LUX SRL
Diferite masini de cusut, masini de calcat 9.062 lei.
Materii prime, nasturi fermoare, tesaturi 1.044,6 lei.
Produse finite, costume barbate 1.318,8 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 BE-
VERAGE INDUSTRIES SRL ora 10:00, SC
C&V LOREMAR SRL 10:30, SC MANITA
GUINEEA SRL 11:00, SC UTIL COMPANY
SRL 11:30; SC AG DUPLEX SRL 12:00, SC
TRUM S.A. ora 12:30; SC PANATEK SRL ora
13:00, SC DOMINIUM SRL ora 13:30 , SC EL-
EGANCE COM SRL ora 14:00 pm, SC SI-
MACO 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 li-
chidator judiciar scoate la vanzare prin licitatie pu-
blica bunurile debitoarei SC PANNATEK SRL in
fiecre vineri ora 13:00 lista bunurilor mobile si im-
obile se gaseste pe site-ul www.euro-insolv.ro la sec-
tiunea 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 li-
chidator judiciar al debitoarei NORD STERN BE-
VERAGE INDUSTRIES SRL, numit prin
Sentinţa civilă nr. 7/2017/F din data de 11.01.2017
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare, Secţia a
II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal,
în dosarul nr. 3795/83/2013 scoate la vânzare prin
licitație publică, Complex clădiri , amenajări și teren
intravilan “ , formată din bunurile imobile, cu
destinaţie agrozootehnică - industrial - comercială
situată în loc. Livada , Livada Nouă , f.nr., jud. Satu
Mare ce constă in construcții 15.946 mp, platforma
betonată 25.000 mp, teren intravilan 73.211 mp, la
prețul de 3.472.519 ron, si teren extravilan arabil
situat în livada cu suprafata de 11.900 mp, avand
Cf: 100432 Livada, top: 172/1 la pretul de
15.207,5 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi de
vineri la ora 10.00, în Satu Mare, str. N. Balcescu,
nr.10. 

Pentru informaţii suplimentare cei
interesaţi se pot adresa lichidatorului judiciar la  se-
diul ales  al acestuia  din str. Nicolae Balcescu, nr.10,
Satu Mare, sau la nr. de telefon 0749212108, sau
email office@euro-insolv.ro

Valorile bunurilor  mai sus exprimate nu conţin
TVA.

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

case, apartamente, terenuri, diverse:

Informatii suplimentare la tel. 0749212108

URDA ŞI ASOCIAŢII SPRL cu sediul în Satu Mare, str. George Călinescu
nr.66, înregistrată la UNPIR sub nr. RFO II – 0861, CIF 36267450, în calitate de 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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Case:

Casă D+P+M ( în curs de execuție ), având
suprafața construită la sol 210,94 mp și suprafața
utilă de 424,02 mp și teren intravilan în suprafață
de 1.000 mp, situate în mun. Bistrița, Cartier Sig-
mir, nr. 41, jud. Bistrița-Năsăud– 72.738 euro

Apartamente:

Apartament de 3 camere și dependințe în
SU=64,66 mp, cota de 15/446 parte teren în
folosință, situat îmn loc. Satu Mare, str. Păstrăvului,
bl. 4, ap. 3, înscris în CF 151471-C1-U6, Satu
Mare, având numerele cadastrale 605/2/3,
606/2/3, 607/4/3. – 39.110 euro.

Terenuri:

Terenuri în intravilan, în suprafață totală de
105.000 mp, situate loc. Satu Mare, zona Aurel
Vlaicu, jud. Satu Mare – 950.000 euro
Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, situat
în loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,–
53.200 euro + TVA.
Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, înscris
în CF 177941 Satu Mare, nr. cadastral 177941, sit-
uat pe strada Depozitelor, F.N. - 349.500 lei
Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, înscris
în CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad. 800/14,
situat pe strada Depozitelor, F.N - 79.220 lei
Teren intravilan în suprafață de 2.156 mp, drum
de acces, înscris în CF 54738 Satu Mare, nr. cadas-
tral 4324/45 și 4310/36, situat pe strada De-
pozitelor, F.N, liber de sarcini - 17.242 lei
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
Proprietate imobiliară industrială, formată din
grajd 1.368 mp, grajd 518 mp, magazie 12 mp,
șopron 12 mp, wc 3 mp, bazin subteran 81,25 mp,
decantor 2,25 mp, depozit 28 mp, șopron 10 mp,
decantor 6,25 mp și teren intravilan în suprafață
de 4.000 mp, situate în Sânpaul, str. Cooperativei,
nr.1, jud. Mureș– 103.900 euro
Spațiu comercial în suprafață construită de 94,12
mp, SU = 68,66 mp, spațiu desfacere de 41,18 mp,
hol 14,22 mp, WC 2,14 mp, birou 4,40 mp, boxă
3,05 mp, boxă 3,67 mp, cotă de 47/863 parte teren
în proprietate din CF 3240, situat în loc. Satu
Mare, str. Ștefan cel Mare, nr. 12, jud. Satu Mare,
înscris în CF 57666, Satu Mare, Satu Mare, nr.
cadastral 798. – 59.950 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 -
37.565 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)
Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și edifi-
cată pe terenul unui alt proprietar, având suprafața
construită de 30 mp, suprafața utilă de 24 mp, si-
tuat în sat Trip, nr.233, jud. Satu Mare – 3.701
euro 
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN, CHIOȘC“,
cu destinaţie comercială situată în municipiul
Carei, str. Ioan Slavici, jud. Satu Mare, clădire,
spațiu comercial cu suprafața construită Sc= 28 mp
și suprafața utilă Su =25 mp, clădirea este edificată
pe un teren care aparține altui proprietar, propri-
etatea 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
- 443 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești Oaș, str.
Victoriei, pod Gozureni, suprafața de 6,00 mp -
358 euro + TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare, Piața
nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp - 443 euro
+ TVA
CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești Oaș , str.
Victoriei , colț cu str. Vrăticel, suprafața de 5,00 mp
- 592 euro + TVA

Închirieri:

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

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează
să se supună reglementărilor legale în vigoare la
data perfectării tranzacției, cumpătorul urmând
să 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
/ defect – 1.080 euro + TVA
Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, ca-
pacitatea 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 ) – 3.716 lei + TVA propi-
etatea Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 2.303 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 confec-
tii, auto ) proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Tawnie Spark-
SRL
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile, îmbrăcă-
minte, 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 Salu-
brizare Someș Sud SRL
Bunuri mobile ( auto pentru piese ) proprietatea
Luca SRL
Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea Vero
SRL
Bunuri mobile ( mașini, echipamente și instalații
mijloace fixe, obiecte de inventor și stocuri de
marfă ) proprietatea Zidul Chinezesc SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea Lu-
ciana Com SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) pro-
prietatea Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest
SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii
2000 SRL
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii ) propri-
etatea 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 ) proprietatea
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 ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de material format din piese
auto ) proprietatea Synthesis SRL
Bunuri mobile (, utilaje constructii ) proprietatea
Termo Construct SRL
Bunuri mobile ( utilaje construcții) proprietatea
Termo Market Group SRL-D

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

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

sau www.insolventasm.ro
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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,  înregistrată în
registrul formelor de organizare sub numărul de ordine RFO II-
0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web www.ad-

mininsolv.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, autoturism 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  , echipamente 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 va-
loarea de piată 49.958 lei+ TVA.  

SC FRANURO   SRL, - îmbrăcăminte – cămași tricotate barbate, pulover femei , cu o valoare de
piaţă de 2325,00 lei. Apartament 4 camere 110 mp, situat pe Bulevardul Lucian Blaga etaj 7 din 7, (dea-
supra la Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret
57.000 euro .

SC  SERA BIOLEGUMICOLA SRL: vânzarea în bloc: bunul imobil reprezentat prin teren intrav-
ilan în suprafață de 23.761mp + construcție aferentă (sere), stituat în com. Valea Vinului, jud. Satu Mare,
care constă în : 3 sere legume, secție de prelucrare, centrală termică, platformă betonată drum acces, îm-
prejmuire 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 17.05.2019 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;

În temeiul art. 99-100 din legea  nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă  coroborate cu prevederile art. 71 din acelaşi act normativ notifică deschiderea procedurii
simplificate de faliment  împotriva debitorului CRISTINA CONST SRL, societate  în faliment, in
bankruptcy, en faillite, prin încheierea civilă  nr. 229/F/CC/2019 din data de 06.05.2019,
pronunţată de către Tribunalul Satu Mare Secţia A II-A Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal
în dosarul 692/83/2019.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este
14.06.2019.
În temeiul art. 114 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de 

insolvenţă procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul men-
ţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitoru-
lui. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor este  

01.07.2019.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute  sau, după

caz netrecute  de lichidatorul  judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor,
creditori şi orice  altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la  publicarea în buletinul pro-
cedurilor de  insolvenţă a tabelului preliminar. 
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 29.07.2019.
Adunarea creditorilor se va desfăşura la sediul social al lichidatorului judiciar din localitatea  Satu 
Mare,  strada Avram Iancu 49, județul Satu Mare, la data de 05.07.2019, ora 11:00, având ca ordine
de zi -  prezentarea stadiului procedurii insolvenţei,  prezentarea raportului privind cauzele care au
generat  starea de insolvenţă; alegerea comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului  judiciar,
stabilirea  indemnizatiei.  
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii vor avea de parcurs un
drum complicat și adesea presărat
cu surprize pentru a-și atinge
scopurile.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Prima zi a săptămânii e doar o
prelungire a weekend-ului pentru
Tauri.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
O invitație pe cât de subtilă, pe atât
de directă, îi lasă pe Gemeni cu o
mare dilemă. Au înțeles bine mesajul
sau imaginația le joacă feste?

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Racii sunt cuprinși de nostalgie și au
impresia că totul merge într-o
direcție greșită. În realitate, e doar
firea lor sensibilă la lucruri dintre cele
mai banale, precum vremea de afară
sau problemele de peste zi.

LEU (23 iulie – 22 august)
Nativii din Leu vor avea, astăzi, o zi
extrem de agitată. Trebuie să apelaţi
la ajutorul prietenilor pentru a duce
la bun sfârşit un proiect important
pentru voi.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Fecioarele vor îndeplini, astăzi, rolul
de mediator. Veţi fi puşi în faţa unei
situaţii conflictuale, poate chiar una
gravă, din care trebuie să reuşiţi să
ieşiţi cu capul sus. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Nativii din Balanţă vor avea parte,
astăzi, de un succes răsunător. Fie că
vorbim despre un câştig material, fie
că vorbim de un câştig emoţional,
norocul va fi de partea voastră. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii vor suferi, astăzi, o
decepţie. Veţi crede că tot ce se
întâmplă rău în viaţa voastră este
din vina unor persoane sau unei
anumite persoane.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
E ziua perfectă pentru a începe un
mare proiect. Asigură-te că ai
format o echipă de încredere care să
te ajute să finalizezi acest proiect la
timp şi fără erori. 

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Înainte să iei o decizie, cel mai
înţelept ar fi să te gândeşti mai mult
timp la toate variantele posibile.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
E posibil să primeşti din partea
şefilor felicitări pentru abilităţile
tale de management, totul merge ca
pe roate la locul de muncă.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Dacă simţi că nu ai energie, ar
fi bine să-ţi canalizezi emoţiile
înspre o zonă creativă, cum ar
fi arta sau scrisul.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc Cautand
Extraordinarul cu Jeni S1
ep 7
07:30 – Ora adevarului
09:00 – Dimineata popu-
lara
12:00 – Incursiune in co-
tidian
13:00 – Printre Randuri (r)
14:00 – Glasul Bisericii
15:00 – Teleshopping
16:00 – La vasrta noastra
(r)
16:30 – Box office
17:00 -  Avocat

18:00 – Ora adevarului 
19:30 – Eu cu cine votez
20:00 – Printre randuri (r) 
21:00 – Saptamana
sportiva
21:55 – Sport
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Muzică de petre-
cere
03:00 – Glasul bisericii (r) 
04:00 – Viata la tara (r)
05:00 – Printre Randuri (r)
06:00 – Avocat TV 
(reluare)

Recomandare

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

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  20:30 Vlad 00:00  Doctor
Strange  06:00 Ce se întâmplă
doctore ? (R) 06:30 Arena
bucătarilor (R)

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

etenii de la 11 13:00 Observator
14:00 AP 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator 17:00 Acces di-
rect 19:00  Observator  20:00
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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Una dintre frazele me-
morabile din cartea „Ferma ani-
malelor”, scrisă de George
Orwell, este legea scrisă pe pere-
tele hambarului: „Toate anima-
lele sunt egale, dar unele sunt
mai egale decât altele”. 

Aşa şi cu mult trâmbi-
ţata egalitate în faţa legii sau mai
pe şleau spus : pentru unii
mumă, pentru alţii ciumă. Mai
concret pe pagina de Facebook
intitulată ”Satu Mare, te iubesc”

a fost postată recent o fotografie
care demonstrează, încă o dată,
că autoritățile locale au mari
probleme când vine vorba de ri-
dicarea maşinilor care parchează
neregulamentar, singurul motiv
plauzibil (dar nu moral şi legal)
fiind acela că acestea sunt pose-
soare de girofar.

Vorba celui care a pos-
tat fotografia: ”Nu toate
mașinile se ridică. Unele au
”noroc”... Sau, poate, pile.

Toți suntem egali, dar unii
sunt mai egali decât alții

adoua etapă a campionat-
ului Klausenburg Retro
Racing, care a devenit

parte din Federația Română de
automobilism Sportiv la în-
ceputul acestui an, a avut  loc în
intervalul 18-19 mai, în mu-
nicipiul Satu Mare.

Înființat în 2014,
Klausenburg Retro Racing a
debutat ca un eveniment privat
dedicat proprietarilor de automo-
bile a căror vechime depășește 25
de ani de la data fabricației. Anul
acesta a devenit un campionat
național de sine stătător și va avea
parte de 6 etape, toate urmând să
aibă loc pe circuite sau pe trasee
urbane în centrele orașelor.

Programul a început
sâmbătă , pe strada 1 Decembrie
1918, cu expoziția mașinilor de
epocă, după care  s-a dat startul
festiv. Programul a continuat
duminică,  în Piața Libertății, cu
manșele cronometrate.

Klausenburg Retro Rac-
ing va continua cu alte două
runde, în 20-21 iulie la Timișoara,
iar între 14-15 septembrie, la Dej.
Ultima etapă din acest an se va
desfășura la Ploiești în intervalul
5-6 octombrie.

Regal al automobilelor
retro în centrul Sătmarului 
nicolae ghişan

O nouă investiție a
Primăriei orașului Ardud care
intră in linie dreaptă pentru în-
ceperea construirii prin finanțare
de la CNI București! Sala de Sport
Mădăras, oraș Ardud.

În cursul zilei de vineri,
la Primăria din Ardud a sosit o in-
formare prin care se aduce la
cunoștință că obiectivul „Sala de
Sport cu 102 locuri” a trecut la
faza de licitație. Este vorba despre
construirea unei săli de sport în lo-
calitatea Mădăras, pe str. Ardudu-
lui, nr. 42.

”Sala de sport va fi utilă
atât pentru elevii care vor
desfășura orele de educație fizică,
pentru tinerii care vor să practice
fotbal, volei, handbal, baschet,

lupte cât și pentru toți iubitorii de
sport și mișcare”, a declarat pri-
marul orașului Ardud, Ovidiu
Duma. Conform proiectului, sala
de sport de la Mădăras ar urma să
dispună de: 102 locuri pentru
spectatori; pardoseală omologată
pentru sporturi precum baschet,

volei, handbal; dotări cu mo-
bilier şi echipamente sportive
specifice (coşuri de baschet, fileu
volei, porţi de handbal); spaţii
administrative; vestiare şi
grupuri sanitare; instalaţii mod-
erne de climatizare, ventilaţie şi
iluminare.

Sala de sport din Mădăras, o nouă investiție
importantă a Primăriei Ardud

Un început de in-
cendiu s-a produs sâmbătă
dimineață la un apartament
al unui bloc de locuințe de pe
str. Belșugului din municip-
iul Satu Mare. Vecinii s-au
alertat văzând că iese fum de
la un apartament de la etajul
1. Până la sosirea forțelor
profesioniste, aceștia au
încercat să forțeze ușa de la
intrare, dar nu au reușit. 

Pompierii au acționat
pentru deblocarea ușii, au
pătruns în apartamentul in-

undat de fum și au descoperit
faptul că ardea mocnit o
parte din mobila de
bucătărie. Au procedat rapid
la cercetarea apartamentului
pentru a se asigura că nu
există victime, au stins in-
cendiul și au aerisit toate
încăperile.

Incendiul a pornit de
la coșul de gunoi, în care pro-
prietarul aruncase câteva
chiștoace de țigară fără a se
asigura că acestea sunt com-
plet stinse, după care a plecat

de acasă. Apelul rapid la 112
și intervenția promptă au
făcut ca pagubele să fie destul
de mici: a ars coșul de gunoi,
parțial mobilierul și a fost
degradată ușa de la intrare.

Incendiu produs de un chiștoc de țigară
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