
Mobilizare PSD pentru
ultima săptămână de
campanie

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

pag. 6

PNL susţine 
referendumul
pentru justiţie

pag. 7

SEPSI- CSM SATU MArE, AzI orA 19-FrBTV
Aduceți titlul la SATU MARE!

pag. 10 - 11

Nouă persoane, rănite într-un
accident cumplit

pag. 4

Marţi, 21 mai 2019, Anul XXX, nr. 8616 editat la Satu Mare, 16 pagini, 2 lei

EVENIMENT

Trei zile de distracție de
Zilele Orașului Satu Mare

8Programul complet, pe ore, al tuturor manifestărilor ce vor fi organizate
cu această ocazie la toate scenele

Sistemul UE pentru urmărirea
comercializării produselor din
tutun a devenit operaţional

Sistemul european pentru
urmărirea comercializării produselor
din tutun, care include elemente de
siguranţă, a intrat în vigoare luni,
anunţă Comisia Europeană, într-un
comunicat postat pe site-ul
instituţiei.

"Sistemul european pentru
urmărirea comercializării produselor
din tutun, care include elemente de
siguranţă, a devenit operaţional
astăzi. Primii producători din Uni-
unea Europeană au solicitat şi au
primit mărci de urmărire a ţigărilor şi
produselor artizanale. Consumatorii
vor observa în curând mărci de lo-
calizare pe pachete, precum şi ele-
mente de siguranţă", a anunţat luni
Comisia Europeană.

Mărcile de urmărire le vor
permite autorităţilor naţionale să
localizeze deplasarea pachetelor în
reţelele legale de comercializare din
spaţiul UE. În ultimele zile, agenţii
economici (producători, dis-
tribuitori şi proproetari de maga-
zine etc.) din UE au început
procedurile de înregistrare.

"Instituirea sistemului eu-
ropean de urmărire a
comercializării produselor din
tutun şi elementele de siguranţă
reprezintă un moment important
în combaterea de către UE a
comerţului ilicit de produse din
tutun", a declarat comisarul euro-
pean pentru Sănătate şi Siguranţă
Alimentară, Vytenis Andriukaitis.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Marţi, 21 mai 2019
ziua 141 a anului

Soarele răsare la 5 și 44 minute,
apune la 21 și 7 minute.

996 - Otto al III-lea în vârstă
de șaisprezece ani este în-
coronat împărat al Sfântului
Imperiu Roman.

Dacă vrei să ai o Viață fericită,
leag-o de un Scop, nu de oa-
meni sau lucruri.

(Albert Einstein)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox - Ss. mari împărați
Constantin și mama sa Elena,
întocmai cu apostolii.
Greco- catolic - Ss. Constan-
tin și Elena, împărați asemenea
apostolilor. 
Romano - catolic - Ss. Cristo-
for Magallanes, preot și
însoțitori martiri; Elena, mama
împăratului Constantin.
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Cu siguranţă, părerile
vor fi împărţite, deşi aş înclina să
cred că acest conflict s-a dimi-
nuat extrem de mult în zilele
noastre. Conflictul între
generaţii nu mai are intensitatea
şi consistenţa de acum 50 de ani,
de exemplu, când explozia
informaţională se-arăta timid pe
ecranele unor televizoare alb-
negru. Valorile morale, ca o
consecinţă firească a credinţei în
Dumnezeu, erau propagate cu
străşnicie de bunici şi părinţi. Ti-
nerii, care încercau să epateze
printr-un comportament consi-
derat rebel, erau repede corectaţi
de către părinţi, bunici sau unchi.
Conservatorismul, în ceea ce
priveşte modul de viaţă şi com-

portamentul tinerilor, era domi-
nant şi prezent în viaţa acestora,
ca o coordonată esenţială a armo-
niei dintr-o comunitate sau alta.
Existau diferenţe şi din punct de
vedere al mentalităţilor şi cutu-
melor străbune.

În zilele noastre,
datorită mijloacelor de informare
în masă, a calculatorului şi impli-
cit a Internetului, emanciparea
morală şi intelectuală a atins cote
inimaginabile, altădată de necon-
ceput pentru conservatorii valo-
rilor morale şi a modului de viaţă.
Conflictul între generaţii s-a di-
minuat extrem de mult. Părinţii
şi copiii folosesc aceleaşi mijloace
de informare, de reactualizare
permanentă a culturii generale şi
a cunoştinţelor profesionale.
Până şi femeile de la ţară nu mai
ies pe uliţele satului pentru a mai
schimba câte o vorbă-două cu ve-
cinele sau pentru a asculta bâr-
fele. Unele vorbesc la telefon cu
vecina, despre vreun serial de te-
leviziune, în timp ce mulg vacile
seara, în grajd... Acum schimbu-
rile de informaţii se petrec şi pe
calculator. Relaţiile amoroase şi
prieteniile noi se stabilesc pe in-
ternet sau prin intermediul tele-
fonului mobil.

Conflictul între
generaţii dispare încet-încet.
Mulţi tineri şi părinţi gândesc la
unison anumite oportunităţi în
afaceri, dar şi rezolvarea unor
probleme comune din familie. În

anumite situaţii, având în vedere
conjuncturile actuale financiare,
părinţii şi copiii formează alianţe
menite să facă faţă încercărilor
actuale existente în economia de
piaţă. De ce se diminuează con-
flictul între generaţii? Datorită
pregătirii profesionale pe care o
au ambele părţi, în foarte multe
situaţii, care altădată poate ar fi
intrat în conflict. Tineri şi părinţi
au constatat că există reguli uni-
versal-valabile menite să ducă la
succes.

Am întâlnit familii în
care tinerii, părinţii şi bunicii
„funcţionează” în cadrul unui „si-
stem economic” foarte bine orga-
nizat din punct de vedere
profesional. Fiecare membru al
familiei are misiunea lui în cadrul
sistemului, pentru ca acesta să
funcţioneze la cote înalte, să aibă
credibilitate, punctualitate şi,
lucru cel mai important, încre-
dere. Ideile bune pot fi emise de
tineri, dar şi de persoanele mai în
vârstă din familie. Nu se pune ac-
cent pe partea materială în
relaţiile din familie, pentru că fie-
care are „de toate pentru toţi”. În
special se pune accent pe cererile
şi onorarea acestora în timp util,
venite din partea solicitanţilor.
Conflictul între generaţii dispare
definitiv, mai ales dacă echipa
familială funcţionează la parame-
trii scontaţi de strategia gândită
în comun. În paralel, există o
pregătire permanentă a fiecărui

individ, indiferent de vârsta pe
care o are în familie. Cine se pri-
cepe la calculator şi la internet,
din familie, furnizează celorlalţi
informaţii proaspete. De obicei,
tinerii se ocupă de marketing,
studiază piaţa şi contribuie la for-
marea corectă a preţurilor. În ar-
monia familiei nu mai există loc
de conflicte între generaţii. Nive-
lul de pregătire este aproximativ
acelaşi, datorită mijloacelor de
informare în masă şi a internetu-
lui.

Poate vor exista comen-
tarii în acest sens, dar acest
model de viaţă îl cunoaşteţi şi
dv.! Nu contest faptul că mai
există în cadrul acestor familii şi
discuţii contradictorii, dar ele se
rezumă la găsirea unor soluţii op-
time pentru a rezolva anumite
situaţii profesionale şi econo-
mice. Personal, am avut ocazia să
văd în societatea noastră
democratică astfel de modele,
care funcţionează cu succes. La
fel se întâmplă şi la „casele mai
mari”, cum ar fi în Japonia sau în
SUA. Acolo se lucrează foarte
mult în echipă. Dacă o idee bună
este vehiculată de un membru al
familiei, aceasta este
implementată în cel mai scurt
timp. Conflictul între generaţii
s-a transformat, de-a lungul vre-
mii, în echipe de supravieţuire şi
performanţă profesională, într-o
lume „încercată” de crize finan-
ciare.

DUMITRU
ţIMERMAn

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

MUzIcĂ șI VOIE
bUnĂ
bIAncA RUS 
VA cÂnTA LA 
nORD VEST TV
În această seară, îndrăgita și
binecunoscuta artistă
BIANCA RUS ne va dărui
câteva din cele mai frumoase
cântece din repertoriul ei, dar

și o noutate muzicală de mare
succes. Bianca Rus va fi
prezentă în această seară, în
studioul NORD VEST TV,
de la ora 20.50, la emisiunea
MUZICĂ ȘI VOIE BUNĂ.
Realizator: Dumitru
Țimerman.

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

Oare mai putem vorbi în zilele noastre 
de conflicte între generaţii? 
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Beltiug, localitate cu o existenţă multiseculară şi în
care viţa de vie a fost şi este un element important  

Comuna Beltiug are o
existenţă multiseculară,
registrul din Oradea,

document bisericesc, atesta
Beltiugul din 1216. Săpăturile
arheologice făcute pe teritoriul
comunei au scos la iveală urme
care atestă trecerea pe teritoriul
comunei a tătarilor. În anul
1241, în migraţia lor pe terito-
riul comunei Beltiug au avut
ciocniri cu populaţia locală,
lucru dovedit de mormintele
rămase din acea vreme şi
cunoscute sub numele de
mormintele de pe colina
Batum, după numele
conducătorului coloanei de
tătari ce au trecut pe acest teri-
toriu. 

În anul 1412 fiul
regelui Bela al IV-lea al Ungariei,
Akos, împreună cu suita sa col-
indând meleagurile sătmărene în
drum spre Carei, în perioada de
vară pe o căldură dogoritoare, în
timp ce treceau pe teritoriul co-
munei au cerut sa fie serviti cu
apa din râul Crasna, care avea
albia prin centrul comunei de
azi. Nimeni nu l-a putut servi cu
apă, deoarece nu aveau nici un
vas. Văzând în porumb dovleci
i-a sfătuit ca să taie un dovleac
cu cuţitul şi să-i scoată miezul
după care să fie servit cu apă. În
scriptele sale de călătorie înscrie
locul „Beltok” care denumire
evoluează sub mai multe forme,
stabilindu-se ulterior denumirea
de Beltiug.

Cea mai veche
construcție din comuna Beltiug
este biserica romano-catolică,
construcția datând din 1481 și
declarată monument istoric. Bis-
erica din Beltiug a fost
construită concomitent cu biser-
ica din Ardud. Acest lucru este
atestat de o inscripție aflată în
fosta sală cavalerească din

cetatea Ardudului. Comuna
Beltiug a fost proprietatea fami-
liei Czudar din neamul Balchui
si Dragfi. În jurul bisericii a exi-
stat o cetate. Despre existența
acestei cetăți ne stau mărturie
evenimentele din secolul al XVI-
lea.

După familia Dragfi,
posesorii noi ai comunei au fost
cei din familia Prepostvary.
Acest lucru este atestat de
existența unui monument de
marmură care dăinuie și astăzi,
găsindu-se în incinta bisericii ro-
mano-catolice, monumentul
datând din anul 1597 cu ocazia
înmormântării unui membru al
familiei Prepostvary pe nume
Valentin. Mormântul acestui
posesor al Beltiugului a fost dis-
trus în timpul incendiului din 6
septembrie 1862, rămânând
numai monumentul de
marmură.

În secolul al XVII-lea
Beltiugul împreună cu Ardudul
au intrat în posesia familiei
Rakoczi. Pe la mijlocul secolului
al XVII-lea tătarii pătrund în
Transilvania să-l pedepsească pe
Gheorghe Rakocki care a încer-
cat să-i convertească pe români
la calvinism (maghiarii erau de
religie unitară). În anul 1703 un
urmaș al principelui și anume
Francisc Rakoczi al II-lea a
provocat un război împotriva
austriecilor. În timpul luptelor
cu austriecii Beltiugul este ocu-
pat de armata lui Rakoczi. În
1711 războiul se termină cu vic-
toria austriecilor. Pacea s-a
încheiat la Satu Mare, Rakoczi
fuge în Franța, apoi în Turcia.
Averile lui printre care și
Beltiugul și Ardudul ajung în
posesia consulului Karoly.

istoria viţei de vie 
în Beltiug

În anul 1730, sub
influenţa şi la recomandarea

contelui Karolyi Sandor,
Beltiugul a fost colonizat cu
şvabi aduşi din Germania (posi-
bil şi Austria). Contele a re-
cunoscut potenţialul viticol al
dealurilor din jurul Beltiugului
şi le-a dat svabilor terenuri pe
care să practice viticultura fără să
le ceară dijma vreme de 2 ani.
Suprafeţele plantate cu viţa de
vie au crescut în timp, ajungând
spre sfârşitul comunismului la
câteva sute de hectare în zona
Beltiug – Răteşti, fiind una din-
tre principalele surse de venit ale
localnicilor. Dupa revolutia din
1989, viile nu au mai fost lucrate
şi dintr-o podgorie întinsă, au
mai rămas doar parcele de di-
mensiuni mici exploatate în
mod individual de familiile din
sat. A urmat apoi o perioadă de
‘’linişte’’, până când în anul 1999,
Johann Brutler se întoarce în ţară
din Germania, unde a locuit 26
de ani şi înfiinţează prima
plantaţie „nouă” în Beltiug şi
creează vinurile Nachbil care
stârnesc încet curiozitatea
specialiştilor si mai pe urmă a
familiilor din localitate printre
care şi a familiei Hetei, astăzi
mare producătoare de vinuri.

Pivniţele săpate în
Dealul Hagău din Beltiug sunt

unicate în România şi reprezintă
o dovadă de necontestat a faptu-
lui că oamenii acestor locuri au
preţuit dintotdeauna vinul şi ca
viaţa lor se împărţea între gospo-
daria din sat şi crama de pe deal.
Cele peste 370 de pivniţe

reprezintă o copie a satului şi nu
intamplator, atunci când in 1862
casele din sat au ars în urma unui
incendiu devastator, întreaga
populaţie a fost mutată, pe pe-
rioada iernii, în „casele” de pe
deal.

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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ACCIDENT

Nouă persoane, rănite într-un
accident cumplit
8Două dintre victime au rămas internate în spital după ce un șofer neatent nu a
acordat prioritate de trecere unei alte mașini

Un cumplit accident de
circulație, soldat cu
nouă victime, din care

patru copii, s-a produs în
noaptea de duminică spre luni,
în județul Satu Mare.
Evenimentul a avut loc în jurul
orei 00.30, între localitățile
Turulung și Halmeu.

Cum s-a produs
accidentul

În cursul nopții de
duminică spre luni, la ora 0:15
minute, un apel la numărul
unic de apeluri de urgență 112
anunța faptul că între
localitățile Halmeu şi
Turulung, județul Satu Mare, s-
a produs un accident rutier în
care au fost implicate două
auto și posibil persoane
încarcerate.

Potrivit purtătorului
de cuvânt al IPJ Satu Mare,
Paula Gabor, un conducător
auto, de 34 de ani, din mun.
Zalău, a condus un microbuz
pe DJ 109 L, având direcția
Băbești – DN 1C și, ajuns la
intersecție cu drumul
Turulung-Halmeu, nu a
respectat semnificația
indicatorului STOP, intrând in
coliziune cu un auto, condus de
un tânăr, de 22 de ani, din
Halmeu, care circula
regulamentar din direcția
Halmeu spre Turulung.

Plan Roșu de
Intervenție

Purtătorul de cuvânt al
ISU Satu Mare, Adriana Pop, a
declarat că la fața locului s-au
deplasat de urgență pompierii
militari din cadrul Punctului de
Lucru Turț cu o autospecială de
stingere cu modul de
descarcerare și o ambulanță
SMURD. După executarea
recunoașterii, au anunțat situația
exactă solicitând suplimentarea
forțelor.

Fiind vorba de nouă
persoane vătămate, la nivelul
ISU Satu Mare a fost activat
Planul Roșu de Intervenție.

La fața locului s-au
deplasat încă șase ambulanțe
SMURD și SAJ. După
acordarea primelor îngrijiri
medicale la fața locului, toate
victimele (5 adulți și 4 copii) au
fost preluate în stare de
conștienţă și transportate la
UPU Satu Mare pentru
efectuarea de investigații
medicale suplimentare.

Două femei,
spitalizate

După efectuarea
investigațiilor specifice, doar
două persoane (femei de 20,
respectiv 39 ani), ambele
pasagere în microbuz, ambele din
județul Sălaj, au fost
diagnosticate cu răni ușoare.

În cauză, polițiștii
continuă cercetările în cadrul
unui dosar penal întocmit sub
aspectul comiterii infracțiunii de
vătămare corporală din culpă.

ACCIDENT. Doar o minune a făcut ca acest eveniment rutier să nu se soldeze cu morți

FLORIN DURA

Polițiștii de frontieră
din cadrul Punctului de Trecere
a Frontierei Petea au identificat și
predat autorităților competente
un bărbat cu dublă cetăţenie
româno-moldovenească, acesta
fiind căutat de autoritățile din
România pentru săvârşirea unor
infracţiuni de migraţie ilegală.

În data de  18 mai a.c.,
în jurul orei 21.00, în Punctul de
Trecere a Frontierei Petea,
județul Satu Mare, s-a prezentat
pentru efectuarea formalităţilor
de frontieră, un bărbat cu dublă
cetăţenie româno-
moldovenească, T.A., în vârstă de

37 de ani.
La verificări, poliţiştilor

de frontieră au constatat că
bărbatul este căutat de
autoritățile din România. Pe
numele acestuia a fost emis un
mandat european de arestare.
Astfel, bărbatul avea de ispășit o
pedeapsă cu închisoarea pentru
săvârșirea infracțiunii de migraţie
ilegală.

Drept urmare, persoana
în cauză a fost predată unui
echipaj din cadrul Serviciului de
Investigații Criminale din cadrul
IPJ Satu Mare în vederea luării
măsurilor legale ce se impun.

În săptămâna care a tre-
cut, 13 – 19 mai a.c., conform
Planului de operațiuni al
Organizației Polițiilor Rutiere din
Europa, și polițiștii rutieri
sătmăreni au desfășurat acțiunea
TRUCK & BUS, pentru verifi-
carea activităților de transport pub-
lic de persoane și mărfuri.

Astfel, în perioada 13 –
19 mai a.c., au fost organizate mai
multe acțiuni pe raza județului
Satu Mare care au vizat controlul
autovehiculelor destinate trans-
portului public de persoane, cu ca-

pacitatea de transport mai mare de
8+1 locuri și pe cele destinate
transportului de marfă, cu masa
totală maximă autorizată mai mare
de 3,5 tone.

De la începutul
săptămânii și până duminică,
polițiștii rutieri sătmăreni au aplicat
175 de sancțiuni contravenționale
pentru nereguli constatate la au-
tovehiculele destinate transportu-
lui de mărfuri și 23 de sancțiuni
contravenționale conducătorilor
autovehiculelor destinate trans-
portului de persoane.

A încercat să scape de închisoare,
dar a fost prins la Petea

Razii ale polițiștilor sătmăreni în
cadrul acțiunii ”Truck & Bus”

Siguranța
cetățenilor,
prioritatea
polițiștilor
sătmăreni

Polițiștii din cadrul
Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au acționat,
în weekendul 17 – 19 mai a.c.,
pentru depistarea conducătorilor
auto care încalcă regulile de
circulație, ocazie cu care au
aplicat peste 310 sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 90 800 de lei. 

Astfel, în perioada 17 –
19 mai a.c., polițiștii rutieri din
cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare au aplicat
peste 310  sancțiuni
contravenționale, în valoare de
aproximativ 90 800 de lei,
participanților la traficul rutier
care nu au respectat normele
rutiere. De asemenea, polițiștii
au aplicat măsura
complementară de suspendare a
dreptului de a conduce în cazul a
21 de conducători auto și au
ridicat şapte certificate de
înmatriculare. De asemenea,
polițiștii din cadrul Secției
Poliție Rurală Petrești împreună
cu specialiști din cadrul R.A.R.
Satu Mare au acționat pe DN 19,
ocazie cu care au aplicat 23 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de 3.480 de lei.

Infracțiuni rutiere
constatate în
flagrant delict

Trei infracțiuni rutiere
au fost constatate de polițiștii
rutieri sătmăreni, în flagrant
delict în acest sfârșit de
săptămână.

Astfel, la data de 17
mai a.c., în jurul orei 10.10,
polițiștii Secției de Poliție
Rurală Valea Vinului au oprit
pentru control pe raza
localității Lipău, un autoturism
condus de un bărbat, de 53 de
ani, din județul Maramureș,
care se afla sub influența
băuturilor alcoolice.

În urma testării cu
aparatul alcooltest a rezultat o
concentrație alcoolică de 0,83
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Tot la data de 17 mai a.c.,
polițiștii din cadrul Poliției oraș
Ardud au depistat la volanul
unui autoturism pe raza
localității Ardud, un bărbat, de
40 de ani, din localitatea Viile
Satu Mare, pentru care testarea
cu aparatul alcooltest a indicat
o concentrație alcoolică de 0,86
mg/l alcool pur în aerul expirat.
Ambii au fost conduși de
polițiști la o unitate
spitalicească în vederea
recoltării de probe biologice de
sânge pentru stabilirea cu
exactitate a alcoolemiei.

Iar la data de 18 mai
a.c., în jurul orei 15.00,
polițiștii Secției Poliție Rurală
Carei au depistat un bărbat, de
34 de ani, din localitatea
Hotoan, care conducea un
moped pe DJ 195 fără a poseda
permis de conducere. În toate
cazurile au fost întocmite
dosare penale.
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EVENIMENT

Trei zile de distracție de Zilele
Orașului Satu Mare
8Programul complet, pe ore, al tuturor manifestărilor ce vor fi organizate cu această ocazie
la toate scenele

La finele acestei săptămâni,
sătmărenii și invitații lor vor
avea parte de trei zile de

distracție ocazionate de Zilele
Orașului Satu Mare. Cu această
ocazie, la Satu Mare vor concerta,
printre alții, Bosquito &
Țăndărică, Goran Bregovic &
Wedding and Funeral Orchestra,
Andreea Bănică, Bye Alex és a
Slepp, Vama, Dorian Popa, Irina
Rimes sau Rúzsa Magdi, la scena
din Centrul Nou, dar și VH2,
Bianca Rus, Petrică Mureșan,
Ansamblul Cununița cu Leontina
Dorca și Carmen Sas; Matilda
Pascal Cojocărița și Mariana
Anghel sau Georgiana Marina,
Nicolae Mureșan și Nicolae
Mureșan Jr. și Ansamblul artistic
profesionist “Crișana” din Oradea,
la scena din Centrul Vechi. 

Încă 4 zile de
așteptare

Până ce va începe nebunia
la Satu Mare, sătmărenii mai au de
așteptat doar 4 zile. 

Primarul municipiului Satu
Mare, Kereskényi Gábor, invită toți
sătmărenii la Zilele Orașului Satu
Mare 2019, ediția a XXIII-a! 

”Dragi sătmăreni, Vă invit
să participați la cea de-a XXIII-a ediție
a Zilelor Orașului Satu Mare 2019! Și
în acest an vom avea parte de concerte
ale unor artiști cunoscuți în țară și în
străinătate, concursuri și competiții
sportive. Vă așteptăm cu drag în Piața
25 Octombrie și în Piața Libertății!”,
este mesajul primarului. 

Zilele Orașului Satu Mare
24 – 25 – 26 mai 2019

Scena Piața 25 Octombrie
Vineri, 24 mai

19.00 Concertul Filarmonicii
”Dinu Lipatti”
19.45 Deschiderea oficială
20.00 Concert Bosquito &
Țăndărică
22.30 Concert GORAN
BREGOVIĆ & Wedding and
Funeral Orchestra
24.00 – DJ Party cu DJ Rolly K, DJ

Leviciusz, DJ Andrei Traistă, DJ Vlad
Boldura;  invitat special: DJ Big Junior

Sâmbătă, 25 mai
16.30 Concert Rollscream și
Black River Blues Band
18.00 Miss Zilele Orașului Satu
Mare
19.30 Concert Andreea Bănică
21.00 Concert Bye Alex és a Slepp
22.30 Concert Vama
24.00 Show de artificii

Duminică, 26 mai
17.30 Concert Heyroop și XXL
19.30 Concert Dorian Popa
20.30 Concert Irina Rimes
22.20 Show de lasere
22.30 Concert Rúzsa Magdi

Scena Piața Libertății
Vineri, 24 mai – Program de dans,
muzică folk și muzică ușoară
16.00 – 16.30 Concerte pop cu
ansamblurile Inedit
16.30 – 16.40 Dans modern cu
majoretele și elevii Școlii Octavian
Goga
16.40 – 17.10 Concert pop cu
elevii Școlii de Arte
17.10 – 17.20 Dans modern
cu trupa Stil
17.20 – 17.50 Gabriela Szekely,
George Negrea și Diu Oșan
17.50 – 18.10 Muzică folk cu
Loredana Morar și Roxana
Gheorghiu
18.10 – 18.20 Dans modern
cu Crazy Dancers
18.20 – 18.50 Muzică folk cu
Florin Micaș și Luiza Molnar
18.50 – 19.00 Dans modern
cu Open Wings Studio
19.00 – 19.20 Muzică folk cu
Cezar Petrovici și Francisc Balogh 
19.20 – 19.30 Dans modern
cu trupa Klaps din Rzeszów
19.30 – 20.00 Muzică folk cu
Claudia Șerdan și Sergiu Berindei
20.00 – 20.10 Dans modern
cu Loga Dance Club
20.10 – 20.50 Muzică folk cu
Sorin Bălaj, Radu Lup și Iști Vaida
21.00 – 22.00 Muzică ușoară
cu VH2

Sâmbătă, 25 mai – Program
folcloric
16.00 – 16.20 Ansamblul
folcloric Doruri Sătmărene 
16.20 – 16.40 Concert

folcloric cu Angela Muntean
16.40 – 17.10 Ansamblul
Folcloric Maghiar Egri Csodaszarvas
17.10 – 17.30 Concert
folcloric cu Petrică Zele
17.30– 17.50 Grup Vocal
Armonia
17.50– 18.00 Concert etno
Radu Tămaș
18.00 – 18.20 Program
folcloric ucrainean cu Mihai Papariga
18.20 – 18.40 Concert
folcloric cu Maria Petca Poptean și
Ansamblul Măgura din Târșolț
18.40 – 19.00 Concert
folcloric Romina Sârbe și Cristian
Totpati
19.00 – 19.30 Concert etno
Bianca Rus
19.30 – 20.00 Concert
folcloric Petrică Mureșan
20.10 – 22.00 Ansamblul
Cununița cu Leontina Dorca și
Carmen Sas; invitați: Matilda Pascal
Cojocărița și Mariana Anghel

Duminică, 26 mai – Program
folcloric
16.00 – 16.30 Ansamblul
Folcloric Trandafirii Negri
16.30 – 16.45 Concert
folcloric cu Ghiță Blidar
16.45 – 17.10 Dănțăușii din
Socond și Malvina Madar
17.10 – 17.40 Concert
folcloric cu Sergiu Matoșan și Ana
Maria Pteancu-Matoșan
17.40 – 18.00 Ansamblul
Folcloric German Gemeinsam

18.00 – 18.20 Concert
folcloric cu Maria Tripon
18.20 – 18.50 Ansamblul
Folcloric ”Codrișorul” de la Clubul
Elevilor
18.50 – 19.30 Ansamblul
Folcloric ”Ceatăra” cu Ana Holdiș
Pop
19.30 – 19.50 Concert
folcloric cu Georgiana Marina
20.00 – 20.30 Concert
folcloric cu Nicolae Mureșan și
Nicolae Mureșan Jr.
20.30 – 22.30 Ansamblul
artistic profesionist “Crișana” din
Oradea; soliști: Cornelia Covaci,
Luminița Tomuța, Felicia Costin,
Cornel Borza, Leontin Ciucur

Scena Shopping City Satu Mare
Program pentru tineret

Alte activități: 
Sâmbătă, 25 mai

11.00 Tower Run – Cursa
Palatului Administrativ
17.00 Târgul Meșterilor Populari
– Deschiderea oficială
17.00 Bijuterii muzicale –
Catedrala Greco-Catolică

Duminică, 26 mai
12.00 Bijuterii muzicale –
Biserica Baptistă Maghiară
16.00 The Strongest Men
Concurs Internațional de Forță - P-ța
Libertății 
19.00  Yom Kippur – Spectacol de
teatru de Hanna Azoulay Hasfari,
Teatrul de Nord Satu Mare, Sala Mare

FlOrin Dura

PETRECERE. Goran Bregovic, Vama, Bosquito, Andreea
Bănică, VH2, Dorian Popa, Irina Rimes sau Rúzsa Magdi vor
concerta la Satu Mare de Zilele Orașului

Crosul Palatului este orga-
nizat pentru a treia oară în Satu
Mare, în cadrul Zilelor Orașului și
reprezintă o provocare pentru sătmă-
renii care se vor încumeta să par-
curgă, în alergare, scările celor 15
etaje ale Palatului Administrativ.
Competiția este unică în țară și de la
an la an adună la start tot mai mulți
sătmăreni dornici de adrenalină.  În
2018, Kurtinecz Brandon, înscris la
categoria 18-34 de ani, cu numărul
42 în concurs, a reușit să parcurgă
cele 15 etaje în timp record: 1 min și
13 secunde, depășind timpul din

anul precedent 1 min și 19 secunde.
Data: sâmbătă, 25 mai

2019; Ora : 10.30 - start 11.00 - pre-
miere 12.00-12.30

Descrierea evenimentului:
cursa de alergare Tower Run se va or-
ganiza pe scările Palatului Adminis-
trativ, de la parter până la etajul 15,
în sistem cronometrat.  Organizator:
Primăria Municipiului Satu Mare;
Parteneri: Societatea Carpatină Ar-
deleană, Pro Racers. 

Desfășurarea evenimentu-
lui: Sâmbătă, înainte de masă: verifi-
care traseu, amplasare camere: 10.30

- înscrieri, înmânarea pachetului de
start pentru concurenți / ocuparea
posturilor de control; 11.00 - start
lansat în cele 4 categorii, 13.30 – pre-
miere. Reguli de înscriere: Înscrierea
este gratuită, pe 2 categorii de vârstă:
18-35 și 35+, masculin și feminin.

Înscrierea la concurs se
face on-line pe platforma
http://www.proracers.ro/tower-
run/ până vineri, 24 mai, ora 16.00,
sau personal la fața locului în
25.05.2019 între orele 9:00 – 10:30.
După datele și orele specificate nu
avem posibilitatea de a înscrie

concurenți.
Reguli de derulare a con-

cursului: organizatorii parteneri vor
întocmi un regulament detaliat. 

Cronometrare: se va folosi
sistemul organizatorilor, similar
Tour de Tour sau Crosul Viilor SM.
Se va sincroniza cu ecranul LED de
pe partea laterală a scenei să se poată
prelua cronometrarea si imaginile ca-
merelor amplasate la start,  la etajul
5, 10 si la sosire, comentator: Florin
Mureșan.  Responsabil concurs: Bar-
tha Botond, botond@eke.ro. 

Crosul Palatului, în cadrul Zilelor Orașului

Expoziție
interpenitenciară

În organizarea
Penitenciarului Satu Mare și a
Centrului Județean pentru
Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Satu
Mare s-a desfășurat, în data de
20 mai în Galeria de Arte a
Centrului de Creație,
expoziția interpenitenciară -
„CULORI PRINTRE
GRATII”. În deschiderea
evenimentului au luat
cuvântul managerul instituției,
Robert Laszlo, directorul
Penitenciarului Satu Mare,
Romeo Poiană, scriitorul
Felician Pop, educatoarea
Iugan Roana și Marcela Pop. 

Penitenciarul Satu
Mare a fost sprijinit în vederea
realizării acestei expoziții prin
trimiterea de lucrări artistice,
respectiv picturi pe pânză în
ulei și tablouri realizate prin
tehnica quilling , de
penitenciarele din zona de
nord-vest, respectiv Oradea,
Gherla și Baia Mare. În cadrul
acestei expoziții a participat și
un deținut din Penitenciarul
Satu Mare, Floruț Eugen, care
a susținut un concert de
muzică clasică la pian.

Unul dintre
principalele obiective ale
activității este promovarea în
comunitate a unei imagini
pozitive a sistemului
penitenciar, precum și a
problematicii reintegrării
sociale. Scopul acestor
activități vizează încurajarea
afirmării persoanelor private
de libertate în domeniul
creației artistice prin
includerea acestora în
activități valorizatoare.

Expoziție de
cactuși

Muzeul Judeţean Satu
Mare şi Asociaţia
colecţionarilor de cactuşi
"AZTEKIUM " Satu Mare vă
invită să vizitaţi expoziţia
"Cactuşi, plante suculente şi
ornamentale " care se va
desfăşura în perioada 21 – 26
mai 2019,  la Secţia de Artă a
Muzeului Judeţean Satu Mare,
Piaţa Libertăţii nr.21.Expoziţia
este formată din peste 250 de
cactuşi,  plante suculente şi
ornamentale, reprezentând
colecţia a 9 pasionaţi din Satu
Mare, Baia Mare-Colecţia
Vida Geza (colecţie inclusă în
patrimoniul naţional) -, Carei,
Săcele, Cluj Napoca. În
perioada 24-26 mai, vizitatorii
vor putea participa şi la
demonstraţii practice de
plantări, replantări, lecţii de
întreţinere a cactuşilor,
plantelor suculente şi
ornamentale . Program de
vizitare: zilnic 10.00- 18.00.
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Președintele ALDE Satu Mare,
Ovidiu Silaghi, candidat eligibil la alegerile
europarlamentare, a fost prezent în acest
weekend, împreună cu echipa de campanie
la Festivalul Căpșunilor de la Halmeu. Aici
a avut posibilitatea de a sta de vorbă cu
producătorii de căpșuni din zonă, să le afle
problemele cu care se confruntă astfel încât
să încerce găsirea unor soluții pentru
rezolvarea problemelor acestora. 

Mai mult decât atât, Ovidiu
Silaghi le-a împărtășit producătorilor de
căpșuni din zona Halmeului care sunt
politicile ALDE și care vor fi prioritățile
parlamentarilor europeni ale partidului
după ce vor fi aleși în Parlamentul
European. 

Este foarte important de menținut
și faptul că Ovidiu Silaghi este singurul
sătmărean înscris în cursa pentru
Parlamentul European, astfel că sătmărenii
trebuie să-și dea tot interesul, dar și voturile
lor, astfel încât și județul Satu Mare să fie
reprezentat la acest prestigios for european. 

Ovidiu Silaghi, candidat eligibil la
alegerile europarlamentare din partea
ALDE, a dovedit, în perioada cât a făcut
parte dintr-un guvern al României, fie în
calitate de ministru al Întreprinderilor Mici
și Mijlocii, fie în calitate de ministru al
Transporturilor, că s-a preocupat de soarta
sătmărenilor, fiind, probabil, unul  dintre cei
mai activi miniștri pe care i-a dat Sătmarul
vreodată. 

Sâmbătă, 18 mai 2019, la Castelul
Károlyi din Municipiul Carei și în Parcul Den-
drologic a avut loc evenimentul intitulat „Noap-
tea Muzeelor", în organizarea Fundaţiei Centrul
de Promovare a Turismului Cultural „Gróf Ká-
royi" și a Muzeului Judeţean Satu Mare - secţia
Carei. Programul de vizitare a Castelului Káro-
lyi și a Muzeului Municipal Carei a fost unul ex-
tins, între orele 09.00 și 24.00, iar între 17.00 și
23.00, organizatorii au pregătit un program ar-
tistic variat. Activitățile din cadrul programului
au debutat la ora 16.00, cu o plimbare
„științifică" prin Parcul Dendrologic, alături de
renumitul botanist dr. Karácsonyi Carol, după
care, începând cu ora 17.00, a avut loc vernisajul
expoziției aniversare, realizate de Muzeul
Județean Satu Mare, cu ocazia împlinirii a 100
de ani de la Vizita Regelui Ferdinand și a Reginei
Maria la Carei. Evenimentul a debutat cu into-
narea imnului național, în acompaniamentul
doamnelor Stela Danciu, de la Filarmonica
„Dinu Lipatti" din Satu Mare, la vioară și Corina
Săvian, de la Liceul de Arte Satu Mare, la pian.
Din partea Consiliului Județean a participat
consilierul președintelui, Ștefan Coșarcă. Au
fost prezente cadre militare în rezervă,
președintele Asociației Cultul Eroilor „Regina
Maria", filiala Satu Mare, colonel (r) Zorin Pla-
tec, colonel (r) Voicu Șichet, din partea Asocia-
ţiei Civice „Tempora” Satu Mare, lt. colonel
Balazs Gheorghe, comandantul Centrului Mi-
litar Județean Satu Mare, reprezentanți ai Crucii
Roșii, organizație înființată de Regina Maria,
precum și reprezentanți ai Muzeului Peleș. În
cadrul vernisajului au luat cuvântul Daniela
Bălu, director adjunct la Muzeul Județean Satu
Mare, dr. Liviu Marta, directorul Muzeului
Județean Satu Mare și dr Hágó Attila Nándor,
șef secție la Muzeul Municipal Carei. Un mo-
ment inedit în cadrul vernisajului a fost prezența
a patru tinere, îmbrăcate precum miresele din

Țara Oașului, care i-au întâmpinat pe Rege și
Regină, în urmă cu 100 de ani.

Puțin după ora 18.30 a avut loc o pa-
radă a costumelor de epocă prin centrul orașului
și în jurul castelului. Între orele 19.00 și 23.00
cei prezenți în castel au putut participa la pre-
zentarea despre obiceiurile culinare din epoca
preistorică susținută de drd. Xenia Pop, la mini-
recitalul de pian susținut de Pașca Medeea și
Dragoș Roland, coordonați de prof. Mentes
Mária, apoi a urmat proiecția filmului docu-
mentar „Pe urmele Conților Károlyi"(în limbile
română și maghiară), film realizat de Egyedi
Zsolt și Egyedi Bernadett. Grupul „Acoustic
Station", adică Putovits Ábel (chitară), Szűcs Józ-
sef (chitară) și Bogdan Georgescu (chitară bas)
au prezentat un recital de melodii instrumentale.
Timp de mai bine de o jumatate de oră cei
prezenți în Sala Cavalerilor a Castelului au fost
invitați la vals de animatorii în costume de
epocă, puțin după ora 21.30. Vizitatorii parcului
au putut „călători în timp" și cu caleașca trasă de
cai, pe aleea din jurul castelului, alături de per-
sonajele costumate în conți și contese. Pe toată
durata desfășurării manifestărilor artistice, anima-
tori, membri ai formaţiei de dans „Magic Dance"
alături de coordonatoarea Raluca Păvăluc de la
Centrul Cultural Carei, membri ai trupei de tea-
tru de amatori M.E.E.M. de la Centrul Cultural
Carei, arcași tradiționali, reprezentanți ai
Asociației Sportive„Corvus Regia", dar și volun-
tari costumați în haine de epocă au întreţinut at-
mosfera în sălile castelului.

Prezentatorii evenimentului au fost
Hágó Attila Nándor, șef de secţie la Muzeul Ju-
deţean Satu Mare, secţia Carei și Adrian Ștefă-
nuţi, referent în cadrul Fundaţiei Centrul de
Promovare a Turismului Cultural „Gróf Károlyi".
Pe toată durata acestei zile, bogată în activităţi cul-
turale, Castelul din Carei a fost vizitat de aproxi-
mativ 800 de persoane, de toate vârstele.

Candidatul ALDE, Ovidiu Silaghi, la
Festivalul Căpșunilor de la Halmeu

Noaptea Muzeelor, bogată în ma-
nifestări culturale, la Carei

PNL susţine referendumul pentru justiţie
8Votează ”Da” la referendum, votează pentru Europa. Corupția ne arde la buzunar

Ziua de 26 mai este una
crucială pentru modul
în care va arăta România

în următorii ani. Referendumul
pe teme de justiție și alegerile
europarlamentare le dau posi-
bilitatea românilor de a da un
mesaj clar că se opun corupției.

”De doi ani şi jumătate,
PSD încearcă să îndoaie legile ca
să-şi facă scăpaţi infractorii
cocoţaţi în fruntea statului.
Dragi români, dacă pierdem
independenţa justiţiei, atunci
pierdem şi şansa pentru a avea
autostrăzi, spitale, grădiniţe şi
şcoli. Dacă îi lăsăm pe ei să ne
strice ţara, atunci românii sunt
cei care vor plăti. Aşa nu se
poate! Să arătăm lumii că noi nu
suntem un neam de hoţi, ci un
neam de oameni cinstiţi. Pentru
toate acestea, pentru viitorul
nostru, pe 26 mai mergem să
votăm!”, a spus preşedintele
Klaus Iohannis.

Corupția este un flagel
care poate fi stopat votând ”DA”
la fiecare dintre cele două
întrebări de la referendumul pe
teme de justiție, convocat de
președintele Klaus Iohannis.
Prima întrebare – sunteți de
acord să se interzică amnistia și
grațierea pentru corupți? A doua
întrebare – sunteți de acord să se
interzică ordonanțele de urgență

în domeniul justiției? Sunt
întrebări simple, clare, pe care
orice român le înțelege. Sunt de-
spre viitorul fiecăruia și despre
corectitudine în  viața    publică.

A p l i c a r e a
recomandărilor Comisiei Eu-
ropene și ale Comisiei de la
Veneția, susținute și asumate de
PNL, vor duce la reducerea
pierderilor din corupție. De ex-
emplu, numai într-un singur an,
prejudiciile provocate de fapte
de abuz în serviciu au ajuns la
100 de milioane de euro.
Comisia Europeană se opune
clar în aceste zile reducerii
pedepselor pentru abuzul în ser-
viciu, pe baza noului Cod Penal
promovat de PSD în Parlament.
PNL s-a opus ferm, a votat
împotrivă și a contestat la Curtea
Constituțională acest nou Cod
Penal. Recuperarea banilor în vi-
itor este  posibilă prin revenirea
la o legislație normală, asumată
fără echivoc de PNL. 

Corupția PSD
blochează și atragerea fondurilor
europene în multe părți din
țară. Cu toate acestea, primarii
liberali au atras fonduri eu-
ropene în valoare de sute de mil-
ioane de euro. Unii dintre acești
primari de succes sunt astăzi pe
lista PNL pentru europarla-
mentare. „Europa înseamnă
civilizație, Europa înseamnă cal-

itatea vieții. Ne propunem să
fructificăm toate resursele care
ne sunt puse la dispoziție, nu
cum se întâmplă astăzi, în care

miliarde de euro sunt ținuți la
granița țării, fără nici un fel de
șansă de a putea să îi aducem în
țară, din cauza incompetenței și

centralismului birocratic al unor
guvernanți”, a afirmat
președintele PNL Ludovic
Orban.
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Mobilizare PSD pentru ultima
săptămână de campanie
8 Tineri sau mai puțin tineri, dar toți cu credința că România merită mai mult respect în Europa!

Coordonatorul campaniei județene, deputatul Ioana Bran,
secretarul de stat Florin Iura, secretarul Organizației
Municipale, Cecilia Marinescu, și ceilalți membri ai staff-

ului, împreună cu activiștii noștri au făcut planul pentru ultima
săptămână de campanie. O săptămână în care echipele PSD vor

merge din casă în casă, din ușă în ușă și le vor explica
sătmărenilor de ce avem nevoie de o echipă de patrioți să ne
reprezinte la Bruxelles.

De asemenea, și la Negrești-Oaș, președintele PSD
Satu Mare, Aurelia Fedorca, secretarul de stat Florin Iura și

ceilalți membri ai staff-ului județean de campanie s-au întâlnit
cu militanții din Țara Oașului pentru a pregăti ultima
săptămână de campanie. Echipele PSD vor merge din casă în
casă, din ușă în ușă și le vor explica negreștenilor și oșenilor de ce
avem nevoie de o echipă de patrioți să ne reprezinte la Bruxelles.

Deputatul Ioana
Bran, secretarul de stat Florin
Iura și echipa de militanți social-
democrați au continuat dumi-
nică seară întâlnirile și discuțiile
cu sătmărenii despre cum vrem
să arate România în Uniunea
Europeană și despre votul cru-
cial de duminica viitoare.

Sătmărenii sunt oa-
meni buni, harnici și calzi și știu
că România trebuie să trimită
#PatrioțiînEuropa la Bruxelles,
pentru ca aceștia să se lupte ca
țara noastră să beneficieze de
bani europeni, cu ajutorul
cărora să putem investi în

comunitățile locale, să con-
tribuim la creșterea economică

și să ridicăm nivelul de trai al
românilor.

Echipa PSD Satu
Mare, condusă de ministrul
Gabriel Leș și consilierul mu-
nicipal Adrian Micle, a conti-
nuat duminică dialogul cu
sătmărenii, în Piața de Vechi-
turi.

Am avut discuții
constructive despre ceea ce
Guvernul PSD a reușit să facă
în municipiul Satu Mare, oraș
condus de UDMR și PNL,
care nu știu decât să taie pan-
glici pe munca noastră.
Dovadă că ne ținem de cuvânt,
chiar dacă nu suntem la con-
ducerea administrativă a mu-

nicipiului Satu Mare, obiec-
tivul nostru este ca orașul să
prospere, iar sătmărenii să
trăiască mai bine. Vrem să
atragem mai multe fonduri, in-
clusiv europene, pentru a con-

strui orașul în care ne dorim să
trăim cu toții! Pentru asta
avem nevoie la Bruxelles de o
echipă serioasă care să lupte
pentru România și pentru
români”, a declarat Gabriel Leș.

Social-democrații, în mijlocul sătmărenilor Campanie PSD în Piața de Vechituri

Duminică a avut loc o în-
tâlnire de suflet a președintelui
PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, și
a echipei de campanie cu turțenii.
Echipa PSD a fost primită cu
brațele deschise și cu multă căldură.
Aurelia Fedorca a vorbit cu turțenii
despre alegerile europarlamentare,
esențiale pentru parcursul european
al României și pentru toate
comunitățile, despre nevoia de a
trimite patrioți la Bruxelles care să
lupte pentru drepturile românilor
din Diaspora, dar și pentru a celor
rămași acasă. Europarlamentari care
să nu stârnească tinerii plecați la

muncă în străinătate împotriva
părinților rămași în țară. Patrioți
care să construiască, nu să dezbine!

Aurelia Fedorca a mai
vorbit despre ceea ce Guvernul
PSD a realizat în Turț și în zona
Oașului, inclusiv în localitățile con-
duse de primari de alte culori
politice. Liderul PSD Satu Mare și-
a exprimat regretul că deși Guver-
nul PSD a alocat fonduri pentru
extinderea Școlii din Turț încă din
2017, investiția nu a fost demarată
nici acum.

Un alt subiect dezbătut a
fost cel privind demersurile făcute

de ministrul Finanțelor, Eugen
Teodorovici, la Bruxelles pentru ca
la nivelul UE să ni se permită să
putem produce mai multă pălincă
fără accize, față de cât producem
acum. Aceasta este una dintre misi-
unile pe care Guvernul Dăncilă și
le-a asumat în cadrul președinției
UE pe care România o deține.
Acum este șansa ca România să-și
impună viziunea asupra unui pro-
dus tradițional reprezentativ pentru
zona noastră!

Toate acestea, pe lângă
majorarea salariilor și a pensiilor, a
alocațiilor, acordarea subvențiilor la

timp și alte măsuri sociale care au
menirea de a ușura viața românilor,
îi determină pe turțeni să fie alături

de PSD pe 26 Mai. Pentru că
România merită mai mult respect
în Europa!

Discuții cu oameni frumoși, și la suflet și la port, la Turț

La Valea Vinului,
primarul Radu Cristea și
echipa PSD le-au vorbit du-
minică cetățenilor despre mă-
surile luate de Guvernul PSD
pentru români, investițiile
făcute cu bani guvernamentali
și proiectele avute în vedere
pentru perioada următoare.

G u v e r n u l
finanțează la Valea Vinului
proiecte în valoare de 25 de
milioane de lei, după cum
urmează: Modernizare și re-
abilitare drum comunal DC
22 Valea Vinului -
2.756.451,29 lei, finalizat
2017; Alimentare cu apă în
localitatea Sâi și Măriuș-
6.813.799,00 lei, prin PNDL
2; reabilitare, modernizare și

dotare dispensar medical în
comună - 749.171,87 lei, prin
PNDL 2; modernizare străzi
de interes local în comuna
Valea Vinului și satele
aparținătoare - 14.671.111,00
lei, prin PNDL 2;

Nu în ultimul rând,
primarul Radu Cristea -

președintele organiației lo-
cale PSD - a subliniat că oa-
menii pe care PSD îi va
trimite în Parlamentul Euro-
pean sunt patrioți și vor
apăra în continuare interesele
țării noastre în Uniunea
Europeană. Ne vedem la vot
în 26 Mai!

C o n s i l i e r u l
județean Gheorghe Ciocan și
echipa PSD din comună s-au
întâlnit duminică cu
cetățenii din Huta Certeze,
discutând despre ceea ce Gu-
vernul PSD a realizat aici
prin finanțările alocate și de-
spre nevoile oamenilor.

Valoarea totală a
investițiilor guvernamentale
la Certeze este de 19 mil-
ioane de lei, după cum
urmează:  Reabilitare Școala
cu clasele I-VIII  Certeze -
635.898,12 lei, prin PNDL
1; Refacere pod peste Valea
Rea din localitatea Huta
Certeze - 977.567,71 lei, prin
PNDL 1; Rețea de canalizare
menajeră și stație de epurare

în comuna Certeze -
870.000,00 lei, prin PNDL
1; Modernizare DC13 în
loc. Moișeni, L=900 m -
560.827,00 lei, prin PNDL
2; Amenajare trotuare în sat
Certeze, Huta și Moișeni -
2.493.851,94 lei, prin PNDL
2; Amenajare Valea Rea -

13,55 milioane de lei,
finanțată prin BDCE.

De asemenea,
echipa PSD a discutat cu
certezenii despre importanța
votului din 26 Mai, despre
proiectele de viitor și echipa
de patrioți pe care PSD o va
trimite la Bruxelles.

Realizările PSD la Valea Vinului Campanie PSD în cea mai bogată comună din țară
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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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La sfârșitul săptămânii tre-
cute, orașul Negrești Oaș a
fost gazda etapei finale a

campionatului național școlar de
fotbal - învățământ liceal, din
cadrul Olimpiadei Naționale a
Sportului Școlar. Competiția a
fost organizată de Inspectoratul
Școlar Județean Satu Mare în co-
laborare cu Primăria și Consiliul
Local al orașului Negrești Oaș,
Liceul Teoretic Negrești Oaș și
Liceul Tehnologic „Ioniță G. An-
dron” Negrești Oaș.

Echipe participante:
1- Liceul cu Program Sportiv Satu
Mare (prof. Sabău Svegler Mihai)
2- Liceul cu Program Sportiv
Slatina
3- Liceul Tehnologic „Matei
Corvin” Hunedoara
4- Colegiul Național „Octav On-
icescu” București
5- Colegiul Național „Mihail
Kogălniceanu” Galați
6- Liceul Tehnologic „Doamna
Chiajna” Chiajna
7- Colegiul Național „Szekely
Miko” Sfântu Gheorghe
8- Liceul Tehnologic Hîrlău-Iași

Acestea au fost împărțite
prin tragere la sorți în două grupe de
patru, jucându-se după sistemul
fiecare cu fiecare, iar echipele clasate
pe primele locuri în grupe au jucat
între ele pentru locurile finale din
clasament. Jocurile s-au desfășurat
pe terenul sintetic din incinta Liceu-
lui Teoretic Negrești Oaș într-o
atmosferă specifică marilor meciuri
fiind arbitrate de reprezentanți ai
comisiei de arbitri din cadrul AJF
Satu Mare și Baia Mare.

Jocurile au debutat vineri
odată cu festivitatea de deschidere,
la care au participat: Aurelia Fe-
dorca primarul orașului Negrești
Oaș, Constantin Fanea, viceprimar,
Delia Gavra, inspector școlar gen-
eral adjunct în cadrul inspectoratu-
lui școlar județean Satu Mare, Viorel
Bud, director Liceul Teoretc
Negrești Oaș. 

Echipa Liceului cu Pro-
gram Sportiv Satu Mare a fost
repartizată în grupa B, obținând
următoarele rezultate:
LPS – Liceul Tehnologic „Matei
Corvin” Hunedoara 7-0
LPS - Colegiul Național „Mihail
Kogălniceanu” Galați 4-0
LPS - Liceul cu Program Sportiv
Slatina 4-0
În semifinală LPS - Colegiul
Național „Octav Onicescu”
București 4-1
În finală LPS SM - Liceul cu Pro-
gram Sportiv Slatina 1-0 devenind
campioană națională !

Clasamentul final:
Locul 1 – LPS Satu Mare(golaveraj
20 -1)
Locul 2 - Liceul cu Program Sportiv
Slatina
Locul 3 - Liceul Tehnologic Hîrlău-
Iași
Locul 4 - Colegiul Național „Octav
Onicescu” București
Locul 5 - Colegiul Național „Mihail
Kogălniceanu” Galați
Locul 6 - Colegiul Național
„Szekely Miko” Sfântu Gheorghe
Locul 7 - Liceul Tehnologic
„Doamna Chiajna” Chiajna
Locul 8 - Liceul Tehnologic „Matei
Corvin” Hunedoara

Premii speciale:
Cel mai bun jucător – Ziman Raul
– LPS Satu Mare
Golgheterul competiției – Afta-
mache Alexandru -Liceul Tehno-
logic Hîrlău-Iași
Cel mai bun portar – Cadar Alex
– LPS Satu Mare

Alte rezultate ale elevilor în cadrul
etapelor de zonă sau finale din
cadrul ONSS
Etapa de zonă fotbal băieți -primar
– locul 1- Școala Gim. Octavian
Goga Satu Mare (prof. Stan Oana)
Etapa de zonă minihandbal- primar
– locul 1- Școala Gim. Foieni (prof.
Heinrich Tamaș)
Etapa Finală pentatlon băieți -liceu
– locul 5- LPS Satu Mare (prof.
Macarie Horea).

PERFORMANȚă

LPS Satu Mare, campioana națională
la ONSS – licee
8 Turneul final, organizat perfect 
la Negrești Oaș

aJF satu Mare
se joacă sâmbătă 
în judeţ!
Din cauza Alegerilor pentru Par-
lamentul European care au loc
duminică, 26 mai 2019, meci-
urile din campionatele județene
se vor disputa sâmbătă, 25 mai
2019, orele 16:00/18:00 - Liga a
IV-a, respectiv ora 18:00 - Liga a
V-a. La înțelegerea echipelor, ziua
si orele mai sus amitite se pot
modifica, cu condiția ca acestea
să anunțe AJF în timp util.

sPOrT aZi La TV
12:00 TENIS, WTA
Turneul din Strasbourg DIGI 2
18:30 FOTBAL, LIGA 1
Hermannstadt - Botoșani DIGI
1, TELEKOM 1, LOOK
20:30 FOTBAL, LIGA 2
Universitatea Cluj - Sportul
Snagov DIGI 1, TELEKOM 1,
LOOK

a opta euroligă pen-
tru ȚsKa Moscova!
Echipa ȚSKA Moscova a câștigat
finala Euroligii masculine de
baschet cu Anadolu Efes Istanbul
cu 91-83 (44-42) în arena Fer-
nando Bueso din orașul spaniol
Vitoria Gasteiz. A fost al optulea
succes pentru formația din capi-
tala Federației Ruse, de data asta
în fața unui adversar ajuns în
premieră la un final four. Pe locul
al treilea s-a clasat Real Madrid,
94-75 (38-40) cu Fenerbahce Is-
tanbul. Clasată pe locul secund la
încheierea sezonului regulat, după
Fenerbahce Istanbul, dar înaintea
celor de la Real Madrid și
Anadolu Efes Istanbul, ȚSKA
Moscova a trecut în sferturi de
Baskonia Vitoria Gasteiz, în semi-
finale de teamul madrilen,
câștigătorul precedentei ediții și
în finală de a doua reprezentantă
a Turciei în această ultimă fază.

Liga a iV-a, seria a Liga a iV-a, seria B Liga a iV-a, seria C
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Un meci, atât a mai rămas
de jucat din această
ediție de campionat în

baschetul feminin românesc.

Sepsi Sfântu Gheorghe
și CSm Satu mare, cele mai bune
echipe în ultimele două sezoane,
vor juca meciul decisiv  pentru
titlu în această seară de la ora 19 în
SePSi AreNA.

Sunt ultimele 40 de mi-
nute, dar 40 de minute cât un
sezon întreg pentru Sepsi și CSm.
trupa din Sfântu Gheorghe are de
apărat ultimele două titluri
naționale cucerite, în vreme ce
pentru CSm ar însemna primul
trofeu intern din istoria clubului.
Până  acum cele două formații și-
au valorificat avantajul terenului
propriu...e 2-2, cu un ascendent
moral pentru fetele lui miguel
lopez care au câștigat ultimele
două jocuri.

”Această finală merita un
meci cinci. Un decisiv. După vic-
toriile de acasă din fața
minunaților noștri suporteri mer-
gem încrezători la Sfântu Gheor-
ghe. Ne dorim mult acest titlu,
practic e a patra finală de campio-
nat pentru CSm, dar acum sun-
tem cel mai aproape de trofeu. le
mulțumim fanilor noștri care vor
face deplasarea la Sfântu Gheor-
ghe și sperăm ca la final să ne bu-

curăm împreună”, spune manage-
rul CSm-ului, Florin mureșan.

Americanca Dlesha
lloyd nu a făcut deplasarea iar an-
trenorul miguel lopez se va baza
în decisiv pe Brittany Denson,
Andra mandache, Andrea Olah,
matea tavic, Promise Amuka-
mara, Kristina Baltic, Alexandra
Uiuiu, Anamaria Kadar, Andreea
lazăr, , Andreea Huțanu, Adina
Pop și roxana Pane.

De cealaltă parte, la
Sepsi au apărut și primele critici
din partea fanilor... Pe pagina ofi-
cială de facebook a echipei unii
fani au mers cu imaginația cam de-
parte acuzându-le pe jucătoare de
non combat!

Ultima dată când o
echipă condusă cu 2-0 în finală a
reușit apoi să se impună cu 3-2 a
fost CSm târgoviște, culmea în
fața celor de la Sepsi....Se întâmpla
în urmă cu patru sezoane când
Sepsi a avut 2-0 , târgoviște,
echipă antrenată atunci de Dan
Fleșeriu și la care evoluau Andreea
Huțanu și Andrea Olah, a revenit
și a cucerit trofeul chiar la Sfântu
Gheorghe. Poate se repetă istoria
și CSm-ul nostru tot cu Andreea
Huțanu și Andrea Olah în teren
( și cu Dan Fleșeriu acum la Sibiu
dar să sperăm în tribuna SePSi
AreNA) va bate la Sfântu și le va
fura covăsnencelor titlul!

BAFTĂ ȘI HAI CSM
SATU MARE!

Partida va fi arbitrată de
marius Ciulin, Bogdan Podar și
Alin Faur.

Programul finalei:
meciul 1: Sepsi – CSm

Satu mare 66-54

meciul 2: Sepsi – CSm
Satu mare 57-49

meciul 3: CSm Satu
mare – Sepsi 52-47

meciul 4: CSm Satu
mare – Sepsi 59-56

meciul 5, 21 mai, ora
19:00: Sepsi – CSm Satu mare

FiNAlA lNBF: SePSi- CSm SAtU mAre, Azi OrA 19-FrBtV

Aduceți titlul la SATU MARE!

Sâmbătă, 18 mai, Clu-
bul Sportiv Karate Do B.F.K.S.
din Carei a participat la Cupa
Arawaza, turneu organizat în
timișoara.

Karateul careian a fost
reprezentat la timișoara de spor-
tivii molnar teodora, marcovici
tina, Hosu Simona, Covaci An-
tonia, lăcătuș tudor  și molnar
Patric, conduși de antrenorul dr.
Fazekas György.

rezultatele se concreti-
zează prin trei medalii de argint

și două medalii de bronz.
Argint pentru Covaci

Antonia, lăcătuș tudor  și mol-
nar Patric. Bronz pentru marco-
vici tina și Hosu Simona.

Din brigada de arbitri a
făcut parte și instructorul CS
Karate Do B.F.K.S. Sensei Bar-
tincki Attila.

Conducerea clubului
dorește și pe această cale să feli-
cite sportivii, precum și să
mulțumească pentru sprijinul
părinților.

Lista lui Contra
pentru dubla cu
Norvegia și Malta
Cosmin Contra a anunţat lista
lărgită a lotului de jucători pe
care îi are în vedere pentru
“dubla” cu Norvegia şi malta
din luna iunie, meciuri care se
vor juca în preliminariile
eUrO 2020. Pe lista lui Con-
tra se află 31 de jucători, printre
care şi doi debutanţi, iulian
Cristea (FCSB) şi ionuţ radu
(Genoa). Dacă convocarea lui
radu este una aşteptată, el fiind
titular de bază la Genoa, cea a
lui Cristea pare un pic cam
forţată. Dar, paradoxal, posibil-
itatea ca radu să rămână în
lotul lui Contra este una
minimă. Atât pentru că radu,
dar şi alţi 3-4 jucători aflaţi pe
lista lui Contra, vor fi prezenţi,
cu naţionala de tineret a
româniei, la turneul final al
C.e. de tineret. Despre necon-
vocarea lui eric Bicfalvi, care
are un sezon excelent la Ural, în
campionatul rusiei, nu avem
multe de spus. Doar că
antrenorul naţionalei româniei
nu-l place pe jucătorul din
Carei. Sau are “interese”. Altfel
nu ne explicăm convocarea ex-
dinamovistului Gicu Grozav,
fără realizări la modesta echipă
Kisvarda (Ungaria), a lui Paul
Anton, maxim (rezervă la
mainz), toşca (rezervă la
PAOK), Andrei ivan (fără gol
la rapid Viena) sau a lui
Ţucudean, un atacant talentat,
fără îndoială, dar cu mari prob-
leme de sănătate şi care nu a
jucat aproape deloc în sezonul
de primăvară.
Lista lui Contra este
următoarea:
Portari: Ciprian tătăruşanu
(Nantes, 59/0), Florin Niţă
(Sparta Praga, 2/0), Silviu lung
(Kayserispor, 3/0), ionuţ radu
(Genoa, 0/0)
Fundaşi: Cristian manea (CFr
Cluj, 8/1), romario Benzar
(FCSB, 15/0), Cristian
Săpunaru (Kayserispor, 34/0),
Dragoş Grigore (ludogorets,
35/0), Cosmin moţi (ludo-
gorets, 15/0), ionuţ Nedelcearu
(FC Ufa, 3/0), iulian Cristea
(FCSB, 0/0), Alin toşca
(PAOK, 15/0), Nicuşor Bancu
(U Craiova 9/0).
Mijlocaşi: Alexandru Chipciu
(Sparta Praga, 42/5), Dorin
rotariu (Astana, 9/1), Ciprian
Deac (CFr Cluj, 19/4), Den-
nis man (FCSB, 3/0), tudor
Băluţă (FC Viitorul, 4/0),
răzvan marin (Standard liege,
16/1), Paul Anton (Krylia
Sovetov, 8/0), Alexandru
Cicâldău (U Craiova 4/0), Dan
Nistor (Dinamo, 1/0), Alexan-
dru mitriţă (New York, 7/0),
Alexandru maxim (mainz,
34/3), Gheorghe Grozav
(Kisvárda FC, 27/5), Nicolae
Stanciu (Al-Ahli, 30/10), ianis
Hagi (FC Viitorul, 3/0).
Atacanţi: Claudiu Keşeru (lu-
dogorets, 31/10), George
Ţucudean (CFr Cluj, 9/3),
George Puşcaş (Palermo, 6/2).
Naţionala va întâlni Norvegia,
la Oslo, pe 7 iunie, ora 21:45
(ora româniei), urmând ca pe
10 iunie, de la aceeaşi oră,
21:45 (ora româniei), să joace
în malta, în deplasare.

Arte mArțiAle
Karate Do Carei se întoarce
cu medalii de la Timișoara

Liga a V-a, seria a Liga a V-a, seria B
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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.     

  

Societatea profesională de insolvenţă Redresare Lichidare SPRL Filiala Satu Mare
vinde următoarele bunuri:
- Todor Style SRL - stoc de marfa constand in articole de imbracaminte la cel
mai mare pret oferit. Sedintele de vanzare a acestor bunuri vor avea loc in fiecare zi lucra-
toare, la ora 14:00, incepand cu data de 20.05.2019, la sediul lichidatorului judiciar din
Satu Mare, str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare. Ofertele se transmit
lichidatorului 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 lichida-
torului 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 lichidatorului 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 sedintei. Informatii suplimentare: 0723.52.11.59 sau 0746.999.771.

Ca urmare a cererii de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. FLORISAL S.A. Satu Mare
(Convocator publicat in M.Of. al României, partea a IV a, nr. 2012/14.05.2019) formulate de către acţionarul Puscas Ileana Maria, in
data de 15.05.2019, 
in temeiul prevederilor art. 117 ind. 1 al Legii nr. 31/1990,
Consiliul de Administratie al S.C. FLORISAL S.A., cu sediul în Satu-Mare, str. Lunca Sighet nr. 38, jud. Satu Mare, înmatriculată la
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare sub nr. J30/321/1995, având C.U.I. RO 7377238, a decis completarea
ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu noi puncte solicitate de acționar, adunare convocată pentru prima sedinta
în data de 14.06.2019 orele 9, iar în cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, reprogramată pe
data de 18.06.2019, la aceleași ore şi în acelaşi loc cu aceeasi data de referinta a actionarilor 31.05.2019. Convocatorul inițial a fost publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV–a, nr. 2012/14.05.2019 si in ziarul Gazeta de Nord Vest din 13.05.2019,  .

Astfel, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor, care va avea loc in data de 14.06.2019 orele 09.00, la sediul
societății situat in Satu Mare str. Lunca Sighet nr. 38, va avea următoarea ordine de zi completată și revizuită:
1. Aprobarea transformarii monedei creditelor aferente tuturor Contractelor de credit incheiate cu Libra Internet Bank, respectiv din
moneda RON (asa cum a fost acordat creditul initial)  in EUR.
2. Aprobarea majorarii  perioadei de rambursare aferente tuturor Contractelor de credit incheiate cu Libra Internet Bank,  astfel incat
noua perioada de rambursare aferenta creditelor mentionate anterior sa fie de 12 ani calendaristici. 
3. Imputernicirea unei persoane pentru a reprezenta Societatea la LIBRA INTERNET BANK SA in scopul indeplinirii formalitatilor
de modificare a contract de credit iterat mai sus si semnarea tuturor actelor emise în acest sens.
4. Imputernicirea unei persoane pentru a reprezenta Societatea la  hotararea organului competent al Societatii DRUSAL  S.A., cu sediul
in Municipiul Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 16, ap.4, judetul Maramures, CUI 7233879, J24/360/1995, prin care se vor decide modificarile
de mai sus.
5. Diverse.
6. Aprobarea achizitiei unui imobil din municipiul Cluj-Napoca si contractarea unui credit de investitii de maxim 2.000.000 EUR cu
acest scop. Creditul va putea fi garantat atat cu cladirea achizitionata cat si cu alte imobile si/sau mobile detinute de societate si /sau contract
de fideiusiune daca va fi cazul.
Documentaţia poate fi consultată la sediul social al societăţii. În cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de
validitate, adunarea generală extraordinara a acționarilor se reprogramează pe data de 18.06.2019, la aceleași ore şi în acelaşi loc, pentru
toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta. Actionarii pot participa la AGA personal sau prin reprezen-
tanti pe baza de procura. Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.
Celelalte prevederi privind organizarea și desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cuprinse în convocatorul inițial
rămân neschimbate.
Preşedinte Consiliu de Administraţie , PUŞCAŞ Vasile
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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 Sigmir, 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, situat pe strada De-
pozitelor, 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. cadastral 4324/45 și
4310/36, situat pe strada Depozitelor, 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 arabil. 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 arabil.–13.544 euro
Teren intravilan în suprafață de 4.609 mp și construcții
formate din magazie de ierbicide având SC 110 mp, mag-
azie 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, so-
pron materiale, atelier concecţii, depozit carburant , post tran-
sformare,  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, în-
scrise 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, co-
muna Gornești, jud. Mureș, compusă din grajd cu padoc be-
tonat, 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, în-
scris 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 in-
travilan în suprafață de 424 mp, cu deschiderea la stradă de
11,22 ml., situate în loc. Deva, str. 22 Decembrie, nr. 180, jud.
HD– 70.880 euro
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 deschis ( extratabular ) + Teren intravilan în
suprafață de 4.300 mp, situate în loc. Mărtinești, str. Avram
Iancu, F.N., jud. Satu Mare, înscrise în CF 101228, având nr.
top 760/10/B și 760/10/B-C – 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 depozitare, in suprafata
utila de 512 mp + teren aferent 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, construc-
tie cu destinatie administrativa, productiva si depozitare P+E,
SU 144mp + teren extravilan 21.500 mp + utilaje agricole
și industriale – 150.000 euro
Teren, în suprafață de 2.301 mp + hale de producție (fost
abator) și clădire de birouri, în suprafață construită de 619
mp, situată în loc. Negrești Oaș, str. 1 Iunie, nr. 5, jud. Satu
Mare + transformator -  44.285 euro
Activ imobiliar format din centru de prelucrare plante
medicinale, 463,89 mp + teren 8.011 mp ( proprietatea
Statului Roman, in folosinta ), situate in loc. Micula, str. Garii,
F.N. jud. Satu Mare - 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 pro-
prietatea persoanei fizice Ștrango Vasile și nu face obiectul
prezentei vânzări)
Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și edificată pe tere-
nul unui alt proprietar, având suprafața construită de 30 mp,
suprafața utilă de 24 mp, situat 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, pro-
prietatea 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 comercial cu suprafața construită
Sc= 128 mp și suprafața utilă Su =105 mp, clădirea este
edificată pe un teren de 3.863 mp care aparține altui propri-
etar,proprietatea este întăbulată în extrasul de cartea funciară
145 Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare. – 7.666 euro
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXTși teren intrav-
ilan“, cu destinaţie comercială situată în loc. Ady Endre, co-
muna 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 comercial cu suprafața construită
Sc= 292 mp și suprafața utilă Su =216 mp, clădirea este
edificată pe un teren de 446 mp care aparține altui proprietar,
proprietatea este întăbulată în extrasul de cartea funciară 11
Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare. – 9.389 euro
CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare , Calea 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, situ-
ate în loc. Satu Mare, str. Uzinei, nr. 6-8, jud. Satu Mare (
fosta ITA ARDELEANA ).

Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează să se su-
pună 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, motorina, rulaj estimate
1.200.000 km – 3.943 euro + TVA
Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie 3.400kg– 1.170
euro + TVA
Autoutilitară N3, BC autotractor, marca MAN, model
TGA 18.440, nr. de identificare
WMAH13ZZ77M466632, an fabricație 2007, motor tip
D 20066 LF31, capacitate cilindrică 10.518 cmc, putere max.
324 Kw/1.900 rmp, nr. de înmatriculare SM 16 FIN - 5.400
euro + TVA, posibilități de rată
Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie, 1995 / defect –
1.080 euro + TVA
Diverse:
Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008, capacitatea
3 mc – 11.805 euro + TVA – propietatea Termo Con-
struct SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfă format din îmbrăcăminte,
jucării, obiecte de igienă, accesorii, diverse pt. animale ) –
3.716 lei + TVA propietatea Dogpet SRL
Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea Spencer SRL
– 2.303 euro + TVA
Bunuri mobile ( stoc de materiale ) proprietateaIoana Nico
Service 90 SRL-D – 5.009,35 lei + TVA
Bunuri mobile ( grapa rotativa ) proprietea Tehnoa-
groserv SRL – 7.970 lei lei + TVA
Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea Ionică Trip
SRL
Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru confectii, auto )
proprietatea Blody Impex SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Tawnie Spark-SRL
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile, îmbrăcăminte, ma-
teriale și producție în curs de execuție ) proprietatea Pit Yes
Styl SRL
Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) proprietateaGiro-
bel Company SRL
Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea Salubrizare
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 Luciana Com
SRL
Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto ) proprietatea
Panatherm SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral Prest SRL Ne-
gresti Oas
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii 2000 SRL
Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) proprietatea Sarah &
Mario SRL
Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii)proprietatea Euro
Berinde Fascu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik & 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)propri-
etatea Aveco SRL Negresti Oas
Bunuri mobile ( monodistilator, cantar cu platforma,
flamfotometru ) proprietatea Explamed SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole ) proprietatea Eurobovis
SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii) proprietatea Proin-
stal 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 am-
balat, 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 ) proprietatea Griga
SRL
Bunuri mobile ( remorcă, utilaje croitorie ) proprietatea
Radu Bemcom Impex SRL Satu Mare
Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto, echipamente )
proprietatea Vindex Romania SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole)proprietatea Danciu Sorin
I.F.
Bunuri mobile ( auto )proprietatea Consada Divers SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii, auto )
proprietatea Ander Cons SRL
Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) proprietatea Agro
Nord Vest SRL
Bunuri mobile (stoc de material format din piese auto ) pro-
prietatea 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

14/ Marţi, 21 mai 2019

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.

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.  

SOCIETATI

l COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str.
Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, înregistrată la UNPIR
sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, numită lichidator
judiciar al SC AECA SRL, cu sediul în Satu Mare,
str.Soimoseni nr.32, jud.Satu mare, CUI 2388147,
înregistrată la ORC Satu Mare sub nr.J30/361/1991, prin
Sentinta civilă nr.55/F/19.01.2015, pronunţată de Tri-
bunalul Satu Mare, în dosar nr.2317/83/2014, Anunţă or-
ganizarea de licitaţii publice la sediul său, în fiecare zi de
miercuri, la ora 14:00, pentru vânzarea bunurilor propri-
etatea  SC ARCA SRL. Licitaţiile vor avea loc la sediul
lichidatorului situat în Satu Mare, str.I.Slavici nr.13.Se
oferă  spre vânzare :clădiri în suprafaţă construită de
22.147 mp-5.633.126,10 lei ;teren situat în Satu Mare în
suprafaţă de 20.251 mp-1.148.428,80 lei ;teren situat în
sat Nima în suprafaţă de 2.300 mp-55.755,90 lei ;echipa-
mente tehnologice (maşini, utilaje), aparate şi instalaţii de
măsură, control şi reglare, mobilier, birotică, alte active cor-
porale- 2.884.649,40 lei ;Potrivit Regulamentului de vân-
zare contravaloarea bunurile se vând în bloc.Preţurile nu
includ TVA.Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul
lichidatorului situat în Satu Mare, str.I.Slavici nr.13 sau la
nr. 0261711516.

ANUNTURI DE MEDIU

l OLAH STEFAN IOAN, CAPAC DORIN MAR-
IUS, IN CALITATE DE BENEFICIARI ANUNTA
PUBLICUL INTERESAT ASUPRA INITIERII PRO-
CESULUI DE ELABORARE SI REALIZARE A
PRIMEI VERSIUNI A PLANULUI “PLAN URBAN-
ISTIC ZONAL – ZONA DE LOCUIT CASE UNIFA-
MILIALE, STR. STETIU STEFAN, SATU MARE,
JUDET SATU MARE., PRECUM SI A DE-
CLANSARII ETAPEI DE INCADRARE, CONFORM
HG 1076/2004, IN VEDEREA OBTINERII AVIZU-
LUI DE MEDIU. PRIMA VERSIUNE A PLANULUI
POATE FI CONSULTATA LA SEDIUL PROIEC-
TANTULUI, “ SMART ARHINOVA STUDIO SRL”
DIN SATU MARE, STR. SIMION BARNUTIU, NR
14, WWW.KSTL.RO, IN ZILELE DE LUNI-VINERI,
INTRE ORELE 10.00-16.00 SI LA SEDIUL AGEN-
TIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DIN SATU
MARE, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 8/B, IN
ZILELE DE LUNI-JOI INTRE ORELE 8,00-16,00,
VINERI INTRE ORELE 8,00-14,00, DIN DATA DE 21
MAI 2019. PUBLICUL INTERESAT POATE TRANS-
MITE, IN SCRIS, COMENTARII SI SUGESTII,

PANA LA DATA DE 05 IUNIE 2019, LA SEDIUL
AGENTIEI DE PROTECTIA MEDIULUI DIN SATU
MARE, STR. MIRCEA CEL BATRAN, NR. 8/B, COD
440012, FAX 0261-733400, E-MAIL
OFFICE@APMSM.RO.
l DEDEMAN SRL, cu sediul in municipiul Bacau, str.
Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacau, anunta publicul inter-
est asupra depuenrii solicitarii de emitere a acordului de
mediu, pentru proiectul : “Montare instalatie solara foto-
voltaica pe acoperis cladire existenta – DEDEMAN SRL”
in  municipiul Satu Mare, str. Careiului nr.81, titular
proiect DEDEMAN SRL. Informatiile privind proiectul
propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/B, in zilele
de luni – joi 8-16:30, vinery intre orele 8-14, si la
sediul/punctul de lucru/ titularului SC DEDEMAN SRL,
in Satu Mare str, Careiului nr. 81, tel. 0234525525. Ob-
servatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Satu Mare. 
l Molnar Alexandru si Molnar Viorica in calitate de tit-
ular anunta publicul interesat asupra initierii procesului de
elaborare si realizarea primei versiuni a planului "PUZ-
Construire spatii comerciale in Piata Romana din Mu-
nicipiul Satu Mare" precum si a declansarii etapei de
incadrare conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii
avizului de mediu. Prima versiune a planului poate fi
conusltata la sediul proiectantului din Satu Mare, str.Cor-
neliu Coposu, nr.2/58B in zilele de luni-vineri intre orele
8-16 si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B in zilele de luni-
joi intre orele 8-16, vineri intre orele 8-14, din data de
17.05.2019. Publicul interesat poate transmite, in scris, co-
mentarii si sugestii, pana la data de 05.06.2019, la sediul
Agentiei pentru Protetctia Mediului din Satu Mare,
str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261-
733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro
l Doci Mihail anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul:"Extindere conducta si racord de gaze natu-
rale de presine redusa" propus a fi amplasat in str.Dara,
mun.Satu Mare, jud.Satu Mare. Informatiile privind
proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru
Protectia Mediului Satu Mare, str.Mircea cel Batran,
nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre
orele 8-14 si la sediul titularului, str.Banat, nr.8, mun.Satu
Mare, jud.Satu Mare. Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu
Mare
l Smart Management Invest SRL titular al proiectului
"Demolare constructii existente-Statie de desfacere carbu-

ranti, propus a fi realizat in comuna Dorolt, localitatea
Dorolt, nr.233A, judetul Satu Mare anunta publicul in-
teresat asupra luarii deciziei etapie de incadrare de catre
Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare, in cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pen-
tru proiectul mentionat. Proiectul deciziei etapei de in-
cadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate
la sediul APM Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B in
zilele de luni-joi intre orele 8-16.30, vineri intre orele 8-
14, precum si la urmatoarea adresa de internet
http://apmsm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta
comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in
termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina
de internet a autoritatii competente pentru protectia medi-
ului

INFORMARI

l Aceasta informare este efectuata de PRIMARIA
ORASULUI LIVADA, cu sediul in orasul Livada, Str.
Oasului, Nr. 4, judetul Satu Mare, ce intenţionează sa so-
licite de la Administraţia Bazinala de Apa Somes-Tisa,
“Aviz de gospodărire a apelor” pentru  investiţia ” Modern-
izare străzi în orașul Livada, județul Satu Mare”.Aceasta so-
licitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor
nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informaţii suplimentare
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot
contacta solicitantul de aviz la adresa sus menţionata.
l Aceasta informare este efectuata de S.C. KRIEGS-
DORFER S.R.L. loc.LELEI, com.Hodod nr.50,
jud.SATU MARE,ce intenţionează sa solicite de la
Administraţia Bazinala de Apa Someş Tisa Cluj, SGA Satu
Mare „ AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR” pentru
”INFIINTARE PLANTATIE POMICOLA ECOLOG-
ICA SI CONSTRUIRE UNITATE DE DEPOZITARE
SI PROCESARE FRUCTE”  propus a fi realizat in  ex-
travilanul  loc.HODO si .Lelei, com.Hodod, judeţul Satu
Mare.Ca urmare a acestei investiţii se va realiza un centru
de depozitare si procesare fructe, , si o plantatie pomicola
in loc.Lelei ,alimentarea cu apa se va realiza din reteua lo-
calitatii Hodod si apele uzate vor fi colectate in bazine vi-
danjabil, iar pentru plantatie sursa de apa va fi un put sapat
existent pe amplasament.Aceasta solicitare de aviz este
conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu
modificările si completările ulterioare. Persoanele care
doresc sa obtina informaţii suplimentare cu privire la so-
licitarea avizului de amplasament  pot contacta solicitantul
de aviz la adresa  mai sus menţionata.
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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. Dacă ar fi după mintea lor, ar
lenevi toată ziua în pat, cu seriale și
mâncare bună.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
O invitație pe cât de subtilă, pe atât de
directă, îi lasă pe Gemeni cu o mare
dilemă. 

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

18:00 – Ora adevarului
19:30 – Viata la tara (r)
20:45 – Muzica si voie
buna
23:00 – Dimineata
populara (r)
02:30 – Muzica de pe-
trecere
03:00 – Muzică şi voie
bună (reluare)
05:00 – Viaţa la ţară
(reluare)
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

21: 30 - Ferma
07:00 1 Matinal -
Partea I 08:00 1 Mati-
nal - Partea a II-a
09:00 1 Matinal -
Partea a III-a 09:45

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

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

Maruţă 17:00 Ştirile Pro Tv 18:00
Ce spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv  21:30 Ferma 00:00  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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De închiriat!

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

Petofi Sandor
Nr. 4 /A

0743 487 204

Nord Vest 
Business Center

Ultracentral!

Prefectul Darius Filip şi
judecătorul Grigore
Surd, președintele

Biroului Electoral Județean
nr. 32 Satu Mare, au condus
ieri, 20.05.2019, ședința
privind instruirea
președinților și a locțiitorilor
secțiilor de votare din județul
Satu Mare, organizată pentru
alegerile pentru membrii din
România în Parlamentul Eu-
ropean și a referendumului
național din 26 mai 2019.
Conform planificării, au fost
prezenţi ieri la instruire
preşedinţii şi locţiitorii
desemnaţi ai secţiilor de
votare din municipiile Satu
Mare şi Carei.

R e p r e z e n t a n ţ i i

instituţiilor din cadrul Minis-
terului Afacerilor Interne (In-
spectoratul de Poliție Județean,
Inspectoratul pentru Situații
de Urgență ”Someș”, Inspec-
toratul Judeţean de Jandarmi)
au prezentat principalele
măsuri referitoare la paza

secţiilor de votare, măsurile de
apărare împotriva incendiilor,
dar şi măsurile de ordine
publică în proximitatea
secțiilor de votare și în incinta
acestora.

În continuare au fost
expuse de către reprezentanții

Autorității Electorale Perma-
nente, ai Serviciului de
Telecomunicații Speciale şi ai

Direcției Județene de Statistică
atribuțiile ce le revin
președinților și locțiitorilor
secțiilor de votare pentru
desfășurarea în bune condiții a
alegerilor, privind modalitatea
de completare a formularelor
specifice procesului electoral,
dar şi privind operarea în Sis-
temul informatic de monitor-
izare a prezenței la vot și de
prevenire a votului ilegal.

Marţi, 21.05.2019, şi
miercuri, 22.05.2019, vor avea
loc următoarele trei sesiuni de
instruire a preşedinţilor şi
locţiitorilor desemnaţi ai
secţiilor de votare din restul
unităţilor administrativ-terito-
riale din judeţ.

EUROPARLAMENTARE

Ședință de instruire a președinților și locțiitorilor
secțiilor de votare
8 Ieri a fost rândul preşedinţilor şi locţiitorilor desemnaţi ai secţiilor de votare din municipi-
ile Satu Mare şi Carei
florin dura

Un grav accident de
circulație, soldat cu decesul
unei persoane, s-a produs în
noaptea de vineri spre sâmbătă,
în jurul orei 2.30, la ieșirea din
Carei spre Petrești.

Potrivit purtătorului
de cuvânt al IPJ Satu Mare,
Paula Gabor, accidentul s-a
produs pe seama neglijenței vic-
timei. Astfel, un tânăr de 20 de
ani, din Tășnad, aflat la volanul
unui autoturism, l-a accidentat
mortal pe un bărbat de 37 de
ani din Sanislău.

Echipele de salvare so-
site la fața locului nu au mai
putut face nimic altceva decât
să constate decesul victimei.

Din primele cercetări
făcute la fața locului de polițiști
a reieșit faptul că victima se de-

plasa neregulamentar pe partea
carosabilă, pe timp de noapte,
în afara localității, fără să aibă
niciun semn de siguranță,
măcar o vestă reflectorizantă,
astfel încât să poată fi văzută de
șoferi. 

Polițiștii au deschis un

dosar penal în acest caz. Testat
cu alcooltest-ul, s-a constatat că
tânărul șofer nu consumase
băuturi alcoolice înainte de a se
urca la volan. 

Trupul celui decedat a
fost transportat la morgă în ve-
derea efectuării unei autopsii.

Accident mortal lângă Carei

ȘEDINȚĂ. Au fost expuse atribuțiile ce le revin președinților și locțiitorilor secțiilor de votare pentru desfășurarea
în bune condiții a alegerilor
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