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OFICIAL

Sătmărenii câștigă mai bine
în acest an

8Puterea de cumpărare a crescut cu peste 4% față de aceeași perioadă a anului trecut

În ce condiţii poţi plăti mai puţin
pentru racordarea la reţeaua electrică

Consumatorii care îşi
aleg singuri firma care să le real-
izeze lucrările de racordare la
reţeaua electrică plătesc mai
puţin pentru aceste servicii, în
comparaţie cu consumatorii care
acceptă tariful iniţial propus de
operatorul de distribuţie, arată o
analiză a Consiliului
Concurenţei.

„Acest lucru arată că im-
plicarea noastră, prin propunerile
de ajustare a legislaţiei şi
condiţiile impuse în urma unor
investigaţii, a condus la
îmbunătăţirea concurenţei pe
această piaţă şi că mecanismul de
contractare a lucrărilor de raco-
dare, mecanismul prin care con-

sumatorul îşi selectează direct
prestatorul, a produs efectele an-
ticipate la demararea procesului
de liberalizare a acestei pieţe”, a
declarat Bogdan Chiriţoiu,
preşedintele Consiliului
Concurenţei.

În ceea ce priveşte
racordarea la reţeaua de gaze nat-
urale, Consiliul Concurenţei a
constatat o îmbunătăţire
semnificativă a legislaţiei afer-
ente, în sensul în care consuma-
torii pot selecta operatorul
autorizat care să efectueze
lucrările de proiectare şi/sau
execuţie a instalaţiilor de gaze
naturale şi să negocieze cu acesta
tariful.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Vineri, 14 iunie 2019
ziua 165 a anului

Soarele răsare la 5 și 29 minute,
apune la 21 și 28 minute.

1941 - Al doilea război mon-
dial: A patra deportare majoră
a polonezilor către Siberia:
300.000 dintre aceia ce
evitaseră deportările prece-
dente și copii din taberele de
vară și orfelinate.

Oamenii au abilitatea uluitoare
de a crea ceva din nimic. Ei pot
să transforme buruienile în
grădini și mărunțișul în averi.

(Jim Rohn)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox - Sf. Prooroc Elisei;
Sf. Metodie, patriarhul Con-
stantinopolului.
Greco- catolic - Sf. Eliseu,
profet; Sf. Metodiu, arhiepis-
cop. 
Romano - catolic - Ss. Valeriu
și Rufin, martiri.

OPINIE DE GAZETAR

DIrector
eDItorIaL

Voicu D. Rusu

eDItor
coorDonator

Victor  
Constantinovici Director fondator

Ion bledea

reDacţIa şI aDMInIStraţIa:
Strada Petofi Sandor 4/A
TELEFON/FAx: 0361-407733
E-MAIL: redactie@gazetanord-vest.ro

reDactorI
Nicolae Ghişan, Florin Mureșan,
Raluca Jofi,  Teodor Curpaş,
Florin Dura

coL ab or atorI
Dumitru Țimerman, Valeriu Ioan,
Cristian Stan

abonamente se pot face prin Poştă şi
firma “SC TradeHolding SRL”  (Satu
Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32 - în
curte -  tel. 0261-711731).
Editat de SC Nord Vest TV Advertising SRL

tehnoreDactare: Cristian Blăjean,
Cătălin Secuianu

DIrector  generaL gaZeta De norD VeSt & norD VeSt tV: răZVan MIrcea goVor

corectură: Ştefan Chiş Tipărit la SC Garamond
Tipografie SRL

Manager
Mircea Govor

După încheierea
războiului dintre Nord  şi Sud, în
SUA a apărut un duşman şi mai
de temut: profitorul sau profito-
rii. La noi, după „Involuţia” –
cum i se mai spune în popor - din
dramaticul decembrie 89,  profi-
torii s-au înmulţit ca „ciupercile
după ploaie”. Profilul profitoru-
lui este foarte variat, imprevizibil,
mascat şi controversat. Acesta
este ca un cameleon, care-şi
schimbă culoarea în funcţie de
victima pe care urmează să o ex-
ploateze, să o ameţească de cap,
până la disperare, aşa cum fac
anumite insecte pentru a-şi putea
devora victimele. Cu dibăcie şi
aleasă îmbrăcăminte, cu un lim-
baj dulce, ademenitor, profitorul
ştie cum să-şi atragă credulii, de
pe urma cărora să-şi poată întregi

profiturile. El, profitorul, „gen-
tlemanul” închipuit, ca şi „bolna-
vul închipuit” de Moliere, ştie să
se folosească de toate mijloacele
pentru a-şi atinge scopurile me-
schine, mârşave  şi teatrale. Profi-
torul se foloseşte de tine, cum s-ar
folosi cucul de păsările nevino-
vate,  care le clocesc ouăle, iar
apoi le cresc puii. 

Profitorii sunt fiinţe ex-
trem de abile, care ştiu să se
folosească de inteligenţa ta, de
experienţa pe care tu ai acumulat-
o după ani şi ani de studii şi
experienţe profesionale. Se folo-
sesc de loialitatea ta, de sincerita-
tea pe care o  manifeşti în diferite
ocazii, de ideile tale pe care, tu, cu
generozitate infantilă  le donezi
ca pe nişte ofrande, unei presu-
puse prietenii pe care o ai cu pro-
fitorul. Prof.univ. dr. AFILICĂ
GANCI, de filosofie, unul dintre
profesorii mei de suflet de la
Bucureşti, ne-a spus, în studenţie,
la un seminar: “ O idee scoasă în
stradă, nu mai are nicio valoare!“.
Profitorii sunt pe fază. Ei se
hrănesc ca nişte “dinozauri” din
valoroasele tale idei, pe care le
emiţi, cu gândul că societatea va
beneficia de rezultatele gândirii
tale. Nu! Profitorii sunt nemiloşi,
egoişti, se gândesc numai la ei,
într-o societate care ne promite
“miere şi lapte”, ca fierea. Ei râd în
faţa naţiunii, naţiune care ştie că
povestea FERMA ANIMALE-
LOR, scrisă de George Orwell,
este mai actuală ca oricând în
plăpânda noastră democraţie.

Mai nou, profitorii, in-
capabili să-şi rezolve singuri pro-
blemele lor, se linguşesc pe lângă
oamenii care gândesc, pentru a
afla soluţiile eficiente la anumite
probleme, iar după aceea merg
“fuga-fuguţa” la şeful profitorilor
şi se laudă cu tot ceea ce tu ai gân-
dit, ca şi cum ar fi meritul lor,
prietene de pretutindeni ! Aşa s-
a născut şi zicala: “ Spune-mi ce
gândeşti, ca să ştiu ce să spun mai
departe…   “. Profitorul este ca o
“iederă”. Se infiltrează peste tot,
nu are scrupule, nu are suflet, nu
plânge niciodată pentru aproa-
pele lui, iar unii semeni de-ai
noştri, care le-au dibuit strategia,
spun: “ Păi, ăla ar vinde-o şi pe
mămica lui, numai să-şi atingă
scopurile profitabile ! “.

“E pur si mouve”  (Şi
totuşi se mişcă – n.a.) sunt cuvin-
tele rostite de Galilei, care a afir-
mat că “pământul se învârteşte”…
Aşa se mişcă şi profitorii, care
sunt agreaţi în lupta pentru
supravieţuire într-o societate care
navighează “în derivă” pe ocea-
nele vieţii. Profitorii se bucură de
un anumit respect în faţa celor de
teapa lor. Puterea lor constă în
bani, motiv pentru care îşi permit
chiar să te ameninţe, în momen-
tul când le-ai descoperit dosul de
struţ, care stă cu capul în nisip. Ba
îţi ameninţă şi familia, dragă, în
sensul că nimeni din societate nu
poate să le ţină piept. Ei sunt in-
failibili, puternici şi aroganţi,
pentru că ei ştiu că nimeni nu are
curajul ”să se pună cu ei”. Oile,

adică oamenii de bine, cu frică de
bunul Dumnezeu, şi ele ştiu acest
lucru, nu se dedau la niciun fel de
compromisuri pentru a riposta
vehement împotriva acestor
“păianjeni”, care sufocă societa-
tea, cu plasele lor lipicioase.
Există formule în acest sens, pe
care oamenii inteligenţi le aplică
pentru a putea supravieţui, atât ei
cât şi familiile lor: “Lasă-mă, să te
las ! “ sau: “Dacă vrei să trăieşti,
lasă-i pe alţii să moară ! “.

În alte situaţii,  profito-
rii încearcă să vă dea elegant la o
parte, pentru a-şi atinge scopurile
meschine, deşi ei sunt îmbuibaţi
cu preaplinul averii lor. Nu vor să
mai ştie de tine, de parcă ei ar
mânca o supă cu două linguri
deodată şi-ar dormi în două pa-
turi în acelaşi timp sau ar con-
duce două autoturisme
concomitent. Profitorii sunt
nesătui, avari, egoişti şi
ameninţători pentru oricine,
care încearcă să-i conştientizeze
sau să le dezvăluie demersurile
viclene. 

Sclavia nu a fost abolită
în totalitate! Ea a luat alte forme,
pe care profitorii au reuşit să le
modernizeze de-a lungul ultimi-
lor ani. “ Lucrăm ca nişte negri
pe plantaţie ! “ – spun oropsiţii
soartei – pentru câţiva bănuţi,
pentru a ne putea plăti dările şi
cheltuielile lunare. Profitorii
exploatează şi acest aspect al
existenţei umane. Mai există câte-
un  curajos, care exclamă : “ La
noi, ca la nimenea !“.

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 par-
ticipa alături de invitații noștri
la dezbaterea celor  mai impor-
tante subiecte ale zilei. Realiza-
tor: Victor Constantinovici.

IncURsIUnE 
în cOtIDIAn
Biostimulatorul natural
Ing. ROMAN MUREŞAN şi
IOSIF CZUMBIL - viticultor
din Turulung Vii - ne vor
prezenta, în această seară, de la
ora 20.45,  efectele benefice şi
eficiente ale biostimulatorului
natural NATURASTIM, o

descoperire ştiinţifică
miraculoasă. Realizator: Du-
mitru Ţimerman.

DUMInIcĂ
VIAţA LA ţARĂ
Acasă, la IOnIcĂ MOIŞ -
Regele muzicii de petrecere
IONICĂ MOIŞ a fost
supranumit, de prieteni şi fani,
REGELE MUZICII DE PE-
TRECERE. Vă invităm să
urmăriţi în Ziua de Rusalii,
duminică, 16 iunie, de la ora
13.00, la NORD VEST TV,
cele mai frumoase cântece de
petrecere interpretate acasă la
IONICĂ MOIŞ, în locali-
tatea Sanislău. Realizator: Du-
mitru Ţimerman.

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

Paradisul profitorilor
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DESTINAţII DE wEEkEND

Cascada Vadu Crişului – una dintre cele mai
frumoase din ţară şi pe care nu o ştie nimeni

Ocascadă mai
fotogenică decât
faimoasa formațiune

din Bigăr se află la doi pași de
Cluj și nu o știe aproape ni-
meni, dar merită să o vizitezi.

Cascada Vadu
Crișului se află în Munții
Pădurea Craiului pe malul
stâng al Crișului Repede. Cas-
cada are o cădere de 9 metri și
“izvorăște” din Peștera Vadu
Crișului, aflată la vreo 100m
de cascadă. Apa rece care iese

din peșteră răcorește aerul din
jurul cascadei, pe timp de vară
cascada reprezintă un loc per-
fect unde te poți răcori.

Cascada de la Vadu
Crișului e greu accesibilă, ba
chiar am putea spune că dru-
mul până aici e chiar periculos:
ai o singură cale de acces, pe
aliniamentul căii ferate Cluj-
Napoca – Oradea, peste un
pod. Drumul din halta Vadu
Crișului, unde coborâți din
tren ori vă lăsați mașina ca să
urmați calea ferată, durează o
jumătate de oră până la o fostă
haltă dezafectată chiar în drep-

tul cascadei. De aici traversați
podul ca să găsiți nu doar o
spectaculoasă formațiune
încărcată de mușchi și licheni,
dar și Peștera Vadu Crișului,
una dintre cele mai spectacu-
loase din zonă – căci cascada e
de fapt ultima porțiune a
pârâului care izvorăște din
inima peșterii. Dacă e să-i
ascultăm pe localnici, apa e
potabilă.

Peștera Vadu Crișului
are în total o lungime de
aproape trei kilometri, iar
porțiunea accesibilă publicului
are o lungime de 680 metri. E
iluminată, accesibilă – cu o
porțiune în care trebuie să
mergi pe brânci – și deosebit
de spectaculoasă. Nu aveți
nevoie de echipament special.

Cum ajungi la 
cascada de la 
Vadu Crișului?

Cascada se află lângă
linia de tren care leagă Oradea
de Cluj. La vreo 300m de
cascadă, pe malul drept al
Crișului Repede se află Halta
Peștera. Nu toate trenurile
opresc în această haltă; dacă
vrei să cobori aici, va trebui să
întrebi la ghișeu.

O altă opțiune este să
mergi cu trenul până în
Șuncuiuș. De aici va trebui să
mergi spre vest de-a lungul lin-
iei de tren sau pe malul drept al
Crișului Repede până ajungi la
un tunel. Dacă vrei să mergi
de-a lungul malului, la vreo
100m de gară vei găsi un pod
rutier peste Criș. Cu mașina,
drumul poate fi parcurs în
aproape două ore, din Cluj.
Distanța e de 107 kilometri, pe
DN1E60 până în Topa de Criș,
de unde cotiți la stânga pe

DJ107O spre Vadu Crișului.
Puteți folosi traseul sugerat de
Google Maps și să coborâți pe
poteci până la peșteră sau, cum
fac mulți turiști, vă puteți lăsa
mașina în Vadu Crișului pe
drumul paralel căii ferate,
unde au fost deschise câteva
pensiuni, și de acolo continuați
în lungul acesteia.

Ce obiective poți să

vezi pe traseu? După nici
100m o să ajungi la Peștera
Podireu II. După topirea
zăpezilor, din peșteră curge un
izvor cu apă potabilă. De obi-
cei, izvorul este secat vara.
După încă vreo 300m o să
ajungi la Peștera Casa Zmeului
și la Vama Sării (un turn con-
struit la începutul secolului al
13-lea).

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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ATENȚiE!

Creșele din Satu Mare intră pe
rând în vacanță
8Pe timpul verii o parte dintre creșele sătmărene se vor închide temporar, o parte în
iulie, altă parte în august

Primăria Municipiului
Satu Mare și Direcția de
Asistență Socială prin

Centrul de Creșe anunță
faptul că pe timpul verii o
parte dintre creșele sătmărene
se vor închide temporar.
Creșele au program pe tot
parcursul anului, însă în lunile
iulie și august, pentru
efectuarea igienizărilor
generale anuale și pentru
efectuarea concediului legal
de odihnă, creșele se vor
închide alternativ.

Cum și când sunt
închise creșele

Astfel, în perioada
următoare activitatea se va
desfășura în următoarele creșe:

CrEȘE DESCHiSE
luNA iuliE: Creşa „Punguţa
cu doi bani”, Creşa „ Dumbrava
Minunată”, Creşa „Mica Sirenă”,
Creşa „Harap Alb” ( 1-15
iuliE)

CrEȘE DESCHiSE
luNA AuGuST: Creşa „Ţara
Minunilor”, Creșa „Degețica”,
Creşa „Albă ca Zăpada”, Creşa
„Harap Alb” (15-31
AuGuST)

”Pe această cale, rugăm
părinții să-și stabilească
opțiunile pentru creșele
deschise în luna iulie și august
și să anunțe coordonatorul de
creșe. În măsura locurilor

disponibile se vor onora toate
solicitările”, se arată într-un
comunicat al Primăriei Satu
Mare. 

Datele de contact
și sediile creșelor
din municipiul
Satu Mare

Creşa „Ţara Min-
unilor”, Aleea Tisa nr. 8, tel.
0751205446, coordonator
Kelemen otilia -asistent med-

ical principal
Creşa „Punguţa cu doi

bani”, Str. 1 Decembrie 1918 nr.
15, tel. 0754070119, coordona-
tor Mak Toth Timea – asistent
medical principal

Creşa „ Dumbrava
Minunată”, Str. ilişeşti nr. 4 , tel.
0754019809, coordonator Jakab
Eva – asistent medical principal

Creşa „ Harap Alb” ,
Bld. lucian Blaga nr.19/a, tel.
0751205447, coordonator
Săvianu Claudia – asistent
medical principal;

Creşa „Albă ca
Zăpada” , Aleea Târnavei nr. 18,
telefon 0754070118, coordo-
nator Dico Anuţa – referent ed-
ucator 

Creşa „Mica Sirenă” ,
Str Botizului nr. 61-a, tel
0748109855, coordonator rus
Simona – asistent medical prin-
cipal

Creșa „Degețica” , Bld.
lucian Blaga nr. 121, tel.
0752230787, coordonator
Pașca Eva – asistent medical
principal.

DECiZiE. Patru dintre creșe vor fi închise în iulie, celelalte în august

FloriN DurA

Primăria Municipiului
Satu Mare continuă  și în acest
an proiectul ”Satu Mare te
așteaptă acasă!” pentru a-i
readuce pe tinerii sătmăreni în
orașul natal, după terminarea
studiilor. Bursa de joburi
”HaiAcasă” va avea loc joi, 20
iunie 2019 în Cluj-Napoca, la
BT Arena, și este menită să
conecteze tinerii care doresc să
revină acasă cu angajatorii
sătmăreni.

Campania de
informare se derulează în rândul
studenților din Cluj, astfel că
vom ajunge prin facultăți, vom
distribui materiale de informare
în spații publice, cafenele și,
bineînțeles, vom face cunoscut
mesajul acestui proiect prin
rețelele de socializare.

În acest an, campania se
focusează mai mult pe
absolvenții facultăților, care sunt
încă în căutarea unui loc de
muncă, însă și ceilalți tineri sunt
invitați să intre în contact cu
firmele reprezentate în cadrul

proiectului.
„Dragi studenți și dragi

părinți, acum doi ani am lansat
proiectul Satu Mare te așteaptă
acasă! Acum facem o nouă etapă
a acestui proiect, în data de 20
iunie. Avem nevoie de voi, avem
nevoie să construim împreună
viitorul orașului nostru cu voi.
Joia viitoare vă așteptăm cu drag
la BT Arena Cluj la bursa de
joburi pentru tineri sătmăreni!
A városod hazavár! Állásbörze
// HaiAcasă! Bursa de joburi”,
transmite primarul municipiului
Satu Mare, Kereskenyi Gabor.

Municipiul Satu Mare,
cât și celelalte orașe din
Transilvania, cu excepția
centrelor universitare – sunt
nevoite să facă față fenomenului
de plecare a tinerilor: studenții
nu se mai întorc acasă, iar
firmele rămân fără forță de
muncă calificată.  Această
problemă reprezintă una dintre
cele mai mari provocări pentru
orașe precum municipiul Satu
Mare.

Proiectul a demarat în
2017 și a fost bine primit atât de
tineri, cât și de companii.
Proiectul este o măsură concretă
prin care putem să îi punem pe
tineri în legătură cu acele

companii și firme locale care își
doresc să atragă personal
calificat, tineri entuziaști care
stimulează mediul economic și
contribuie prin ceea ce fac la
dezvoltarea orașului. 

O nouă ediție a campaniei ”Satu Mare te așteaptă acasă”

Cărți gratuite pe
un pervaz din
centrul
municipiului 
Satu Mare

Biblioteca Județeană
derulează în această săptămână
proiectul ”Pervazul cărților
gratuite” pentru a-i încuraja pe
sătmăreni să citească. Pe
pervazul bibliotecii sunt așezate
cărți, iar trecătorii pot să-și
aleagă orice carte le atrage
privirea și își doresc să o
citească.

”Pervazul cărților
gratuite vă așteaptă de luni până
vineri la Sala de lectură
Gheorghe Bulgăr. Proiectul
derulat sub acest nume a
început în anul 2018 și dă
posibilitatea tuturor celor care
doresc să citească să o facă
necondiționat. Cărțile oferite
provin din donații de la
membrii comunității
sătmărene, fiind selecționate și
verificate pentru a completa
colecțiile Bibliotecii Județene”,
transmite Biblioteca Județeană
Satu Mare.

”Sunt valoros 
și unic”

Copiii beneficiari din
cadrul Centrului Multifuncțional
„Alter Ego” au avut miercuri parte
de o activitate susținută de un
specialist de la Centrul de
Prevenire, Evaluare si Consiliere
Antidrog Satu Mare , despre
educație pentru sănătate – „Sunt
valoros și unic”. Acțiunea a avut ca
scop întărirea factorilor de
protecție și încrederea în sine,
pentru prevenirea
comportamentelor disfuncționale.

Coșuri cu legume
de sezon din
Grădina Stea

Grădina STEA a
pornit un nou sezon de coșuri
cu legume de sezon, cultivate în
cadrul activității sociale a
asociației ce are la bază un
program de terapie prin
horticultură pentru tinerii din
medii defavorizate. ”Dragii
nostri, pornim un nou sezon de
cosuri de vara cu legume bio din
Gradina Stea! Pentru joi, 13
iunie, primim comenzi pentru
coșul din Grădina Stea cu
următoarea compoziție : 1 kg
rosii; 0,5 kg pastai; 1 salata
verde; 1 legatura de ceapa
verde; 1 legatura de patrunjel; 1
legatura de alte plante
aromative (menta, cimbru,
lamaita). Prețul unui coș este de
30 de lei cu livrare gratuită în
municipiul Satu Mare.
Comenzi pe facebook Grădina
Stea sau la telefon: 0755 068
799.
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OFICIAL

Sătmărenii câștigă mai bine în
acest an
8Puterea de cumpărare a crescut cu peste 4% față de aceeași perioadă a anului trecut

Sătmărenii câștigă mai bine
din punct de vedere
salarial și au o putere de

cumpărare mai mare anul acesta
față de anul trecut, potrivit unui
raport oficial întocmit de
Direcția Județeană de Statistică
Satu Mare și prezentat de
Gazeta de Nord -Vest. Demn de
remarcat este și faptul că
principalii indicatori ai
economiei sătmărene sunt în
creștere și, după foarte mult
timp, județul Satu Mare exportă
mai mult decât importă. 

Salariu mediu net
de peste 2.500 de lei

Potrivit raportului DJS,
în Satu Mare, câștigul salarial
mediu nominal brut înregistrat
în luna martie 2019 a fost de
4.190 lei. Pe principalele sectoare
ale economiei, câștigurile medii
salariale brute au fost de 3523 lei
în agricultură, silvicultură și
piscicultură, de 3976 lei în
industrie și în construcţii și de
4446 lei în domeniul prestărilor
de servicii.

Câștigul salarial mediu
nominal net realizat în luna
martie 2019 a fost de 2.553 lei,
mai mare cu 113 lei comparativ
cu cel din luna precedentă
(+4,6%). În sectorul agricultură,
silvicultură și piscicultură,
câștigurile medii salariale nete au
fost de 2.105 lei, în industrie și în
construcţii de 2.480 lei și în
domeniul prestărilor de servicii
de 2.652 lei.

Raportul dintre indicele
câștigului salarial mediu nominal
net și indicele preţurilor de

consum din luna martie 2019
faţă de luna anterioară a fost de
104,1%. Cu alte cuvinte, în
primul trimestru al acestui an,
puterea de cumpărare a
sătmărenilor a crescut
semnificativ.

Rata medie lunară a
inflaţiei în perioada 1.I.-
31.III.2019 a fost de 0,7%  pe
total (comparativ cu 0,5% în
perioada corespunzătoare a
anului 2018), 1,0% la mărfurile
alimentare, 0,6% la mărfurile
nealimentare și 0,5% la servicii.

Crește producția
industrială și cifra
de afaceri

Raportul Statisticii

județene arată că producţia
industrială realizată în luna
martie 2019 a înregistrat o
creștere cu 0,7% faţă de cea
din luna corespunzătoare a
anului precedent. În primul
trimestru al anului în curs,
producţia industrială a
crescut comparativ cu aceeași
perioadă a anului 2018 cu
0,7%.

Indicele valoric al
cifrei de afaceri din industrie
pe total (piaţa internă și
piaţa externă) a fost de
103,0% în luna martie 2019
comparativ cu luna
corespunzătoare a anului
2018 și de 103,1% în
trimestrul I al anului în curs
faţă de aceeași perioadă a
anului trecut.

Piața construcțiilor,
în regres

Raportul Direcției
Județene de Statistică mai arată
că în cursul anului 2018 s-au
terminat 464 locuinţe (cu 260
locuinţe mai puţine decât în
anul 2017), din care 185 în
mediul urban și 279 în mediul
rural. La sfârșitul anului 2018
erau în curs de execuţie 3805
locuinţe.

În anul 2018 s-au
eliberat 856 autorizaţii de
construire pentru clădiri
rezidenţiale, iar în primul
trimestru al anului în curs s-au
eliberat 161 autorizaţii, cu 3
mai puține decât în aceeași
perioadă a anului trecut.  

Florin DurA

STATISTICĂ. Puterea de cumpărare a sătmărenilor a crescut în primul trimestru din acest an

În ciuda ”cruciadei” por-
nite împotriva lor de Poliția
Locală, în această perioadă, mu-
nicipiul Satu Mare este pur și
simplu invadat de cerșetori. Ast-
fel, în cursul lunii martie, pe raza
municipiului Satu Mare au fost
depistați aproape 60 de milogi. 

”S-au desfăşurat acţiuni
de depistare a persoanelor care
apelează la mila publică pe raza
municipiului Satu Mare şi de
combatere a acestui fenomen,
fiind depistate 58 de persoane, şi
aplicate 58 de sancţiuni
contravenţionale”, se arată într-un
comunicat al Poliției Locale Satu
Mare. 

De asemenea, în baza
Protocolului de colaborare
încheiat cu Direcţia de Asistenţă
Socială (D.A.S), pe raza mu-
nicipiului Satu Mare au fost
desfăşurate opt acţiuni cu benefi-

ciarii de ajutor social, sub îndru-
marea cadrelor de specialitate din
această instituţie, prin care s-au
executat activităţi în folosul
comunităţii ce constau în
curăţarea zonelor unde au fost
depistate depozitări ilegale de
deşeuri, activități de curățenie,
ocazie cu care s-au strâns 7 metri
cubi de resturi menajere. La
aceste activităţi au participat în
medie două persoane beneficiare
de ajutor social. Locaţiile unde s-
a lucrat au fost: Fabricii, Zefiru-
lui, Piața Romană  Zona Cubic.

Demn de remarcat este
și faptul că au fost organizate
două acţiuni în colaborare cu
lucrători de la Transurban pentru
depistarea persoanelor care
circulă fără bilete, fiind depistate
şi sancţionate contravenţional 38
persoane.

Totodată, a fost

efectuată și o acţiune pentru
creşterea gradului de siguranţă
publică în zona locuințelor so-
ciale de pe str. Ostrovului,
acţiune ce vizează identificarea
persoanelor care locuiesc fără
forme legale în aceste imobile dar
şi a celor care nu îşi justifică
prezenţa în zonă şi prezintă un

risc infracţional. În urma acțiunii
au fost legitimate 189 de per-
soane, iar 38 au fost sancționate.

În luna mai 2019 s-au
aplicat 1.284 de sancţiuni
contravenţionale din care 257 au
fost cu avertisment şi 1.027 cu
amendă în valoare totală de
301.910 lei. 

ÎNGRIJORARE
Municipiul Satu Mare, invadat de cerșetori

Accident în lanț
Ieri, în jurul orei 12:00,

pompierii careieni au fost
solicitați sã intervinã la un
accident rutier produs pe raza
localitãții Moftin, prin
coliziunea a 3 autoturisme.
Echipajul SMURD a acordat
primele îngrijiri medicale la fața
locului unei persoane, pe care au
transportat-o ulterior la spital
pentru investigații medicale
suplimentare.

Echipajul de pompieri
ce încadreazã autospeciala de
stingere a acționat pentru
decuplarea bornelor bateriilor în
vederea preîntâmpinãrii
producerii unui incendiu,
respectiv pentru sablarea
carosabilului. Celelalte 5
persoane implicate în accident
nu au avut nevoie de îngrijiri
medicale.

Poliția în acțiune
Peste 170 de sancțiuni

contravenționale, în valoare de
aproximativ 69 600 de lei, au fost
aplicate de polițiștii rutieri, la
data de 12 iunie a.c., în cadrul
acțiunilor organizate pe raza
județului Satu Mare, în vederea
prevenirii și combaterii
principalelor cauze generatoare
de accidente rutiere. Astfel,
polițiștii Inspectoratului de
Poliție Județean Satu Mare au
desfãșurat, în data de 12 iunie
a.c., mai multe activitãți în
vederea prevenirii și combaterii
accidentelor rutiere, ocazie cu
care au aplicat peste 170 de
sancțiuni contravenționale, în
valoare de aproximativ 69.600
de lei.

De asemenea, au
aplicat mãsura complementarã
de suspendare a dreptului de a
conduce în cazul a 16
conducãtori auto, dintre care 8
au fost filmați și înregistrați de
aparatul radar rulând cu viteze
între 102 km/h și 144 km/h.
Alți doi șoferi de 45, respectiv 56
de ani, au fost depistați de
polițiști, în trafic, la volanul
unor autoturisme fiind sub
influența bãuturilor alcoolice,
rezultatul testãrii cu aparatul
alcooltest indicând o
concentrație alcoolicã de 0,03
mg/l și 0,36 mg/l alcool pur în
aerul expirat.

Totodatã, polițiștii din
cadrul Secției Poliție Ruralã
Petrești împreunã cu specialiști
din cadrul R.A.R. Satu Mare au
acționat pe raza localitãții
Pișcolt, ocazie cu care au aplicat
24 de sancțiuni contravenționale,
în valoare de 3.625 de lei și au
ridicat 4 certificate de
înmatriculare, dintre care trei
pentru anvelope de alte
dimensiuni iar un certificat a fost
ridicat întrucât autoturismul
avea aplicate folii neomologate.
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ABSOLVIRE
Emoții, bucurie și fericire la serbarea clasei 
a IV-a A de la Școala Gimnazială Grigore Moisil
8 Copiii și doamna învăţătoare au fost felicitați de părinți și bunici 

Joi de dimineață a fost o zi de
sărbătoare pentru copiii din
clasa a IV-a A, pentru

doamna învățătoare Lia Stan,
dar și pentru părinții, frații și bu-
nicii absolvenților claselor pri-
mare. Aceștia au avut serbarea și
câteva ore de socializare pe care
le-au petrecut împreună înainte
de vacanța de vară.

Serbarea a început
dimineața de la ora 10:30 și cea
care a luat cuvântul în deschiderea
serbării a fost doamna învățătoare
Lia Stan. Vizibil emoționată, cu la-
crimi în ochi, aceasta le-a
mulțumit copiilor pentru cei 5 ani
petrecuți împreună, pentru că au
fost niște copii exemplari, atât la
învățătură, cât și în comportament.
I-a felicitat pentru rezultatele ex-
traordinare la învățătură, pentru că
a avut o clasă cu mulți copii la cla-
sele de “excelență”, atât la matema-
tică, cât și la română, i-a felicitat
pentru rezultatele extraordinare la
olimpiadele școlare în special la

matematică faza județeană, unde a
avut mulți copii din clasă, și a ținut
să precizeze că în locurile 1-10 pe
județ la olimpiadă 5 copii au fost
din clasa dumneaei. Doamna
învățătoare le-a dorit succes pe mai
departe și să rămână elevi la fel de
buni și disciplinați și la
învățământul gimnazial și la liceu.
Apoi, le-a mulțumit părinților
pentru că au fost implicați și au răs-
puns pozitiv la toate problemele și
activitățile școlare și i-a felicitat

pentru copiii lor.
După cuvintele frumoase

și emoționante  ale doamnei
învățătoare a urmat premierea ele-
vilor.

Apoi,  surpriza a venit
din partea copiilor care au pregătit
o serbare frumoasă, interesantă și
interactivă, cu poezii și cântece de-
osebite.

La final, copiii au avut
activități de socializare, au jucat
fotbal, baschet, tenis și s-au răcorit
cu o  baie în piscină.

Felicitari absolvenților și
doamnei învățătoare!

Agenția pentru
Protecția Mediului (APM) Satu
Mare a organizat recent festivita-
tea de evaluare şi premiere a
unităților de învățământ care au
colectat cele mai mari cantități
de flacoane de tip PET pe elev, în
cadrul proiectului de educație
ecologică ”Labirintul reciclării”
și în cadrul proiectului INTER-
REG ROHU62 ,,Coridor verde
fără frontiere”. Cei mai buni din-
tre toți s-au dovedit a fi
preșcolarii de la Grădinița cu
Program Prelungit nr. 6 Satu
Mare. 

În perioada anului
şcolar 2018-2019, un număr de
75 de şcoli şi grădinițe  înscrise
în Programul de Educație
Ecologică ,,Cel mai tare la reci-
clare”,  respectiv ,,Labirintul
reciclării” inițiate de APM Satu
Mare, au colectat 7,8 tone de
flacoane de plastic care core-

spund unui număr de 156.520
bucăți de PET-uri (greutatea
medie a unui flacon fiind de
aprox. 50g). 

O parte din această
cantitate a fost valorificată prin
realizarea ”Labirintului
reciclării” care va fi dat în
folosință în luna septembrie la
Centrul de recreere Kentaur -
Atea, iar din partea rămasă  se va
realiza un mic pod pe brațul
mort al râului Someş care
urmează să fie  reabilitat  prin
proiectul ”Coridor verde fără
frontiere”.

Unitățile şcolare  care
s-au bucurat de aprecierea ISJ
Satu Mare precum şi a echipei
de proiect sunt: Grădinița cu
Program Prelungit nr.6  - Locul
I, Şcoala Gimnazială ,,Bălcescu-
Petőfi” -Locul II, Şcolile Gim-
naziale Doba şi Păuleşti
reprezentată de echipajul de la

Şcoala Gimnazială Ambud -
Locul III, Şcolile Gimnaziale
,,Lucian Blaga” şi Vetiş –
mențiune.

Ca motivație şi semn
de apreciere pentru efortul
depus în beneficiul mediului,
Grădinița  cu Program Prelun-
git nr.6 a primit din partea
Organizației ECOTIC un lap-

top iar celelalte şcoli premiate
echipamente sportive.

Felicitări și mulțumiri
cadrelor didactice pentru impli-
care şi pentru entuziasmul cu
care au mobilizat tineretul pen-
tru promovarea colectării sepa-
rate a deşeurilor reciclabile în
vederea atingerii obiectivelor
propuse!

CRISTIAN STAN

PREMIERE
Preșcolarii de la Grădinița P.P. nr.6, cei mai tari la reciclare

Florin Piersic,
cetăţean de onoare
al Iaşiului

Actorul Florin Piersic a
primit miercuri seară titlul de
cetăţean de onoare al Iaşiului.
Decernarea titlului a avut loc la
proiecţia filmului „Paraşutiştii”, în
Piaţa Unirii din Iaşi, în deschiderea
Festivalului Serile Filmului
Românesc. Actorul a fost primit în
ropote de aplauze.   . Aşa a fost
primit miercuri seară actorul Florin
Piersic pe covorul roşu din Piaţa
Unirii din Iaşi, la proiecţia filmului
„Paraşutiştii”. După mai bine de o
oră în care a semnat autografe,
actorul a povestit zecilor de persoane
prezente în centrul Iaşiului ce îl leagă
de oraşul celor şapte coline şi ce
înseamnă pentru el titlul de cetăţean
de onoare.

„Eu sunt cel care am fost
martor la spectacolele în care actorul
principal pentru mine era Dem
Rădulescu, Bibanul, care oriunde se
ducea spunea <eu m-am născut în
oraşul ăsta!>. Lumea era fericită, că
nu putea să se uite în buletinul lui,
sau de unde să ştie poporul unde s-a
născut el. Lumea aplauda şi eu îi
spuneam <cum de le-ai spus chestia
asta fire-ai-dracului, vrăjeală?>.
<Aşa trebuie să ştie toţi, că ne
tragem din aceeaşi rădăcină. Eu sunt
de aici din Pătârlagele>. Lumea era
înnebunită! Aşa făcea Bibanul. Eu
nu pot să spun stimate domnule
primar că m-am născut la Iaşi, dar,
sincer, mă simt atât de legat de oraşul
ăsta din cauza zecilor de ani pe care
i-am trăit aici venind cu zeci, sute de
spectacole, pentru că pe vremea mea
orice premieră a Teatrului Naţional
din Bucureşti trebuia să aibă loc la
Timişoara, la Iaşi şi la Cluj”, a
povestit Florin Piersic după ce i-a
fost decernat titlul de cetăţean de
onoare al Iaşiului.

Actorul a spus că pentru el
este o onoare mare să fie cetăţean de
onoare al Iaşiului. „Sunt şi al
Timişoarei, sunt şi al Clujului, dar
nu ştiu cum să vă spun, aici mi-a
plăcut tare pentru că eu în film l-am
jucat pe Cuza Vodă. Şi uite-l pe
Cuza Vodă aicea lângă mine. Aţi
văzut statuia? În ziua în care în locul
statuii voi fi pus eu, ce mi-ar place să
fiu statuie şi să stau aici 20 de ore din
24, dumneavoastră ( Mihai Chirica
n.r.) să-mi daţi o rentă lunară şi eu să
stau şi să dau autografe. Acum mă
joc, dar trebuie să plec. Nu ştiu unde
dar trebuie să plec”, a declarat Florin
Piersic în faţa ieşenilor sosiţi să vadă
filmul „Paraşutiştii”.

Actorul a primit şi
premiul Institutului Cultural
Român, oferit de cinci ani
invitatului special al Festivalului
Serile Filmului Românesc. În finalul
discursului său de aproximativ o oră,
actorul şi-a cerut iertare celor ce l-au
ascultat înainte să înceapă proiecţia
filmului.

Titlul de cetăţean de
onoare a fost decernat la sugestia
Irinei Margareta Nistor, ambasador
al Festivalului Serile Filmului
Românesc. În discursul de la
începutul proiecţiei, criticul de film
a spus că „Florin Piersic a avut un
zâmbet special pentru Iaşi tot
timpul”, iar când i-a oferit premiul
Institutului Cultural Român, Irina
Margareta Nistor i-a spus actorului
că el este „filmul vieţii noastre”.
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Şerban Nicolae şi-a anunţat, în CEx, candidatura la Preşedinţia României
Senatorul PSD Şerban

Nicolae şi-a anunţat, în şedinţa
Comitetului Executiv de joi,
dorinţa de a candida la alegerile
prezidenţiale, au declarat surse
din partid pentru MEDI-
AFAX.

Referitor la
prezidenţiabil, Codrin
Ştefănescu a anunţat că Olguţa
Vasilescu, Liviu Pleşoianu,
Şerban Nicolae, Eugen Teodor-

ovici şi Gabriela Firea sunt
printre numele vehiculate în in-
teriorul PSD. Candidatul par-
tidului la prezidenţiale va
ajunge în turul doi, a precizat
fostul secretar general al PSD.

De asemenea, social-
democraţii au decis, joi în
Comitetul Executiv să orga-
nizeze Congresul pentru
alegerea preşedintelui,
preşedintelui executiv şi a secre-

tarului general pe 29 iunie, au
declarat surse din partid, pentru
MEDIAFAX.

Totodată, niciun lider,
în afară de preşedintele interi-
mar al PSD nu şi-a anunţat can-
didatura pentru şefia
formaţiunii la Congresul extra-
ordinar.

De asemenea, statutul
va fi modificat în aceeaşi zi cu
Congresul, în sensul alegerii

funcţiilor de conducere ale PSD
prin delegaţi, mergându-se pe
acelaşi număr de delegaţi care au

fost la Congresul anterior, au
explicat surse ale formaţiunii,
pentru MEDIAFAX.

Ministrul Culturii,
Valer-Daniel Breaz, a declarat că
încă aşteaptă o ofertă scrisă din
partea proprietarilor sculpturii
“Cuminţenia Pământului”, de
Constantin Brâncuşi, şi că preţul
real al operei de artă este mai
mare decât cel de 11 milioane de
euro vehiculat anterior.

“Încă îi aşteptăm la
Ministerul Culturii să vină clar cu
o ofertă scrisă, să ne spună care
este preţul, dacă se doreşte vân-
zarea acestei opere de artă, de
acolo încolo vom lua o decizie şi
vom discuta”, a declarat ministrul
Culturii într-o conferinţă de
presă care a avut loc joi, la Palatul
Victoria.

Totodată, acesta a de-
clarat că preţul real al operei de
artă este mai mare decât cel de 11
milioane de euro vehiculat ante-
rior, în timpul mandatului lui
Vlad Alexandrescu.

“Vreau să îl anunţ (pe
Vlad Alexandrescu, n.r.) că preţul
nu este de 11 milioane de euro,
atât cât a crezut dânsul la perioada
respectivă, nu ştiu de unde a ve-
hiculat această sumă, dar eu
aştept, nu merg pe presupuneri şi
să vehiculez cifre în spaţiul public
decât în momentul în care voi
avea la minister o ofertă scrisă din
partea acelora care deţin în mo-
mentul de faţă această operă de
artă”, a spus Breaz.

“Cu siguranţă, pot să vă
asigur că nu este 11 milioane la
«Cuminţenia Pământului»
preţul real (...) este mult mai mare,
dar a fost doar o exprimare verbală
a proprietarilor. Aşteptăm oferta
scrisă şi atunci pot să prezint, ăsta
este preţul, ce decidem”, a mai spus
ministrul.

Totodată acesta a
anunţat că Ministerul Culturii este
“într-o procedură continuă de
rambursare a banilor care au fost
strânşi” din donaţii pentru
achiziţionarea sculpturii.

Guvernul României a
adoptat pe 7 decembrie 2018 o
Ordonanţă de urgenţă privind
prelungirea termenelor de resti-

tuire a donaţiilor, stabilit iniţial
pentru 31 decembrie 2018, până
pe 31 decembrie 2019.

În luna aprilie, Valer-
Daniel Breaz declara că a avut o
discuţie privind sculptura
“Cuminţenia Pământului”, de
Constantin Brâncuşi, şi că aşteaptă
o ofertă scrisă din partea propri-
etarilor.

“Analizăm preţul cerut şi
pe urmă vom lua o decizie.
Deocamdată nu am primit nicio
ofertă scrisă şi nu vreau să ne
hazardăm în alte afirmaţii, să
facem gafe aşa cum au făcut cei
din guvernarea Cioloş, încercând
să facă un subiect de altfel ratat de
campanie în perioada respectivă.

(...) În momentul de faţă, aş putea
să vă dau un răspuns privind
legislaţia în vigoare. Statul român
are dreptul de preempţiune
asupra unor obiecte de patrimo-
niu. Această sculptură face parte
din categoria Tezaur. După o
propunere a proprietarilor, vom
analiza şi vom vedea ce sumă de
bani este necesară. În momentul
de faţă, pot să vă spun că avem o
sumă de aproximativ 25 de mil-
ioane de euro destinată
achiziţionării unor astfel de
obiecte de artă, clădiri de patri-
moniu şi vom analiza în momen-
tul respectiv”, a declarat ministrul
Culturii într-o conferinţă de presă
organizată  la Guvern.

Ministrul Culturii, despre Cuminţenia Pământului: Încă aşteptăm
ofertă scrisă. Preţul, mai mare de 11 mil. euro

PSD nu semnează PACTUL propus 
de preşedinte
Premierul Viorica Dăncilă

a declarat joi, la finalul
CEx al PSD, că partidul

pe care îl conduce interminar
nu se va prezenta la semnarea
pactului iniţiat de preşedintele
Klaus Iohannis privind
semnarea Acordului Politic
Naţional care vizează consoli-
darea parcursului european al
României.

”Nu, nu am fost
invitată. Probabil s-a luat în cal-
cul şi declaraţia pe care am făcut-o
în legătură cu acest pact. Noi am
spus că vrem să depunem amenda-
mente şi atâta timp cât amenda-
mentele mele nu se regăsesc în acest
pact, nu avem de ce să semnăm
acest pact”, a declarat Viorica
Dăncilă.

Preşedintele Klaus Io-

hannis  s-a întâlnit joi, la Palatul
Cotroceni, cu liderii partidelor
de Opoziţie pentru semnarea
Acordului Politic Naţional care
vizează consolidarea parcursului
european al României.

Premierul Viorica
Dăncilă spunea, pe 7 iunie, că
preşedintele trebuie să iasă din
logica de  campanie    electorală.
Liderul interimar al PSD i-a pro-
pus şefului statului un set de
principii şi valori obligatorii pen-
tru România, printre care
înlăturarea dublului standard, o
Uniune Europeană în care toate
statele membre să se bucure de
aceleaşi drepturi şi beneficii, con-
damnarea ingerinţelor de orice
fel în actul de justiţie - inclusiv a
protocoalelor secrete - şi
înlăturarea discriminării de
salarizare pe teritoriul Uniunii.

România este o ţară
“foarte interesată” de ceea ce se
întâmplă în vecinătatea sa estică,
evoluţiile din această zonă
creând, uneori, “probleme de se-
curitate”, a declarat, joi, min-
istrul Afacerilor Externe,
Teodor Meleşcanu, în de-

schiderea Programului Diplo-
matic European.

“Suntem o ţară care
este cu adevărat foarte interesată
de ceea ce se întâmplă în
vecinătatea sa estică şi uneori,
din nefericire, ce se întâmplă în
vecinătatea estică nu ilustrează

momente foarte plăcute. Eveni-
mentele creează uneori prob-
leme de securitate pentru ţările
noastre, de aceea una din princi-
palele noastre preocupări este
Parteneriatul Estic şi Partener-
iatul Estic concentrat pe Marea
Neagră”, a precizat Meleşcanu.

El a adăugat că Româ-
nia este una din ţările care “au
adus Marea Neagră pe agenda
Uniunii Europene, ca fiind un
loc important pentru conectarea
Uniunii Europene cu Asia
Centrală şi Asia în general şi
partenerii din Est”.

Meleşcanu: Suntem o ţară foarte interesată de ceea 
ce se întâmplă în vecinătatea sa estică
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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

Capacitate 160 locuri ,  preluăm evenimente 
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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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“Biserica este o corabie,
iar creştinii care merg
la sfânta biserică şi

intră în ea, rugându-se şi închi-
nându-se, sunt izbăviţi de furtuna
păcatelor”, afirmă Sfântul
Nicodim.

iisus Hristos S-a înălţat
la cer de-a dreapta tatălui. În su-
fletele apostolilor Săi a rămas o
mare tristeţe, fiindcă se
despărţiseră de Învăţătorul lor
iubit, dar şi o nădejde vie, care îi
umplea de bucurie. Ştiau că o mis-
iune grea îi aştepta. iisus i-a asigu-
rat: “Eu sunt lumina lumii; cel ce
Îmi urmează Mie nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vieţii”
(ioan Viii; 12), după care le-a
făgăduit:  “… veţi lua putere (de
sus), venind Duhul Sfânt peste voi
şi Îmi veţi fi Mie martori în
ierusalim şi în toată iudeea şi în
Samaria şi până la marginea
pământului” (Fp. ap. i; 8). 

Înainte, cu prilejul
sărbătorii corturilor, Domnul le
spusese: “Dacă însetează cineva, să
vină la Mine şi să bea. Cel ce crede
în Mine, precum a zis Scriptura:
râuri de apă vie vor curge din pân-
tecele lui. iar aceasta a zis-o despre
Duhul pe Care aveau să-l
primească acei ce cred în El. Căci

încă nu era dat Duhul, pentru că
iisus încă nu fusese preaslăvit”
(ioan Vii; 37-39. În legătură cu
făgăduinţa pogorârii Duhului
Sfânt, a se vedea şi: ioan XiV; 16-
17, 26, XV; 26, XVi; 13-14).
Duhul Sfânt, Mângâietorul, tre-
buia să Se pogoare. Dar, oare,
când? această aşteptare le ţinea în-
treaga fiinţă în tensiune. Erau dor-
nici să pornească la drum pentru
a-l propovădui pe Hristos Cel în-
viat la toate popoarele lumii. Şi
semnul întârzia.

trecuseră zece zile, pe-
trecute în rugăciune. Şi iată-i
acum, în ziua Cincizecimii, şezând
într-o casă din ierusalim, tot cu
rugăciunea pe buze şi în inimă.
oraşul sfânt fremăta. oameni din
toate colţurile pământului veniseră
la ierusalim cu prilejul acestei mari
sărbători, considerată ca fiind a
doua după importanţă la poporul
evreu, numită şi “sărbătoarea
secerişului”. Ea aminteşte de prim-
irea legii vechi pe Muntele Sinai,
după ieşirea poporului din robia
egipteană, prefigurând Cincizec-
imea creştină sau Rusaliile, ziua
pogorârii Duhului Sfânt, când se
dă omenirii legea cea nouă, a iu-
birii şi a bunătăţii, scrisă pe tablele
de carne ale inimii noastre şi nu pe
tablele de piatră ale Vechiului tes-

tament. Deodată a venit din cer un
vuiet, ca vâjâitul unui vânt puter-
nic, umplând toată casa în care se
aflau apostolii. “Şi li s-au arătat,
împărţite, limbi ca de foc şi au
şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au
umplut toţi de Duhul Sfânt şi au
început să vorbească în alte limbi,
precum le dădea lor Duhul a grăi”,
relatează Sfânta Scriptură (Faptele
apostolilor cap. ii). auzindu-se
acel vuiet până departe, mulţimea
s-a adunat împrejurul casei şi a
rămas uimită, pentru că fiecare
om, indiferent de naţionalitate, îi
auzea pe ucenici vorbind în limba
lui maternă. toţi se mirau de ceea
ce auzeau. Erau martorii unui
eveniment fără precedent. Unii,
însă, în loc să fie cuprinşi de re-
spect, încep să-şi bată joc,
spunând: “iată, oamenii aceştia
sunt plini de must. Sunt beţi”. o
altă parte din mulţime se întreba:
“Nu sunt aceştia care vorbesc toţi
galileeni? Şi cum auzim noi
fiecare limba noastră, în care ne-
am născut?” atunci Sfântul Petru
a ridicat glasul, rostind o predică
duioasă, direct inspirată de Duhul
Sfânt. Domnea o tăcere
desăvârşită. toţi îl ascultau
vorbind despre iisus Hristos,
Mântuitorul lumii, Care S-a
răstignit pe Cruce din dragoste

pentru neamul omenesc, aducând
pacea între cer şi pământ, între
Dumnezeu şi om. Murind şi
aşezat fiind în mormânt, a treia zi
a înviat plin de slavă. apoi, S-a
înălţat cu trupul la cer, asig-
urându-ne că-l va trimite în lume
pe Duhul Sfânt. Şi acum, promi-
siunea s-a împlinit. Duhul Sfânt
S-a pogorât. 

Efectul acestei cuvântări
a fost extraordinar, deoarece toţi
cei care au ascultat aceste cuvinte,
“au fost pătrunşi la inimă”, între-
bându-l pe Sfântul Petru şi pe
ceilalţi apostoli: “Bărbaţi fraţi, ce
să facem?” iar Petru i-a îndemnat:
“Pocăiţi-vă şi să se boteze fiecare
dintre voi în numele lui iisus
Hristos, spre iertarea păcatelor
voastre şi veţi primi darul Duhu-
lui Sfânt”. Şi în acea zi
memorabilă s-au botezat, din câţi
au auzit predica, trei mii de su-
flete, petrecând în unitate, “în
învăţătura apostolilor şi în
rugăciune”, împărtăşindu-se cu
trupul şi Sângele Mântuitorului
nostru. În ziua aceea s-au pus
bazele Bisericii lui Hristos, trupul
Său tainic.  aceasta este ziua de
naştere a Bisericii.

Duhul Sfânt-Dumnezeu
a fost, este şi va fi prezent mereu în
Biserica lui Dumnezeu, pe care o

întăreşte şi o susţine, după cum se
exprima Sfântul irineu al lyonu-
lui: “Unde este Biserica, acolo este
Duhul lui Dumnezeu; unde este
Duhul lui Dumnezeu, acolo este
Biserica, plinătatea harului dum-
nezeiesc şi tot adevărul”.

Preot dr. Cristian Boloş

Întemeierea Bisericii. Rusaliile

În casele din sudul italiei,
precum și în cele din lisabona, printre
zgârie-norii din New York sau în
colțurile îndepărtate ale Chinei, nu e
greu să găsești o iconiță reprezentând
un tânăr frate cu Pruncul isus în brațe
și având într-o mână un crin, simbol
al purității. Este unul dintre Sfinții cei
mai iubiți, populari și cunoscuți în
italia și în lume. El este considerat pro-
tector și mijlocitor pentru nativii
americani, săraci, femei însărcinate,
asupriți, călători, înfometați, logod-
nici, animale, pescari, obiecte pierdute
sau furate, marinari, cai, căsătorii sau
stări de infertilitate.

Cum de cultul său este atât de
răspândit? Care este adevăratul său
„nume”? Cum de este considerat pro-
tectorul atâtor de numeroase și
diferite pături sociale? Voi încerca să
răspund în cele ce urmează.

Fernando Martins de Bul-
hões s-a născut la lisabona pe 15 au-
gust 1195, intrând de foarte tânăr în
abația Sfântul Vincențiu, pentru ca
mai apoi să fie transferat în conventul
Sfânta Cruce din Coimbra. În anul
1220, datorită unor circumstanțe
neașteptate, a intrat în contact cu abia
născutul ordin al Fraților Minori, și
potrivit mai multor surse istorice a
luat parte la Capitulul fraților din as-
sisi petrecut în anul 1221, unde,
probabil, l-a întâlnit pe sfântul Fran-
cisc din assisi. În scurt timp ajunge
unul dintre cei mai mari „predicatori”
ai gândirii franciscane, având dovezi
sigure despre călătoriile sale, începând
cu Franța, apoi Roma, înainte să

ajungă la Padova, orașul unde avea să
rămână până la sfârșitul vieții sale
pământești, din 13 iunie 1231.

Chiar de la moartea sa,
anton se bucura deja de faima
sfințeniei, fiind numit un „Sfânt în
viață”, canonizarea sa avea să aibă loc
imediat (ajunge un Sfânt al Bisericii
un an mai târziu, în 1232), iar
afluența impresionantă a miilor de
pelerini la mormântul său impune
practic ridicarea unei Bazilici în cin-
stea sa. acest fapt explică dubla sa
„denumire”. Pentru portughezi vor-
bim de Sfântul anton din lisabona,
oraș unde s-a născut și a prins rădăcini
vocația sa, însă italienii îl invocă cu
numele de Sfântul anton din Padova
(chiar dacă ar fi corect să se numească
Sfântul anton de Padova), oraș care
începând cu anul 1231 îi păstrează
memoria.

ajungem acum la „popularitatea”
sa, care e legată, fără îndoială, de renu-
mele de „Sfântul Minunilor”. E im-
posibil doar în câteva cuvinte să
prezentăm totul, cu toate acestea
există un fir călăuzitor al întregii sale
vieți de Sfânt, acela al slujirii cu
sfințenie și milostivire în viața curentă,
zi de zi. am putea să ne aventurăm și
să-l numim ca fiind un Sfânt
„aproape” de rănile și preocupările zil-
nice ale poporului credincios, cu o
predilecție față de cei slabi.

Mai mult decât atât, min-
unile sale au un caracter pastoral și, aș
spune, „sociabil”: catârul care
recunoaște ostia Consacrată, nou-
născutul care începe să vorbească doar

pentru a-și exonera mama de acuzația
de adulter, piciorul pus la loc unui
bărbat – apoi convertit – ce își lovise
propria mamă, toate semne clare, evi-
dente, ușor de înțeles chiar și de către
cei neinstruiți.

aș dori, totuși, să relatez pe
larg una dintre minunile cele mai
cunoscute, anume minunea despre
„pâinea celor săraci”. tommasino e un
copil de 20 de luni: mama îl lasă să se
joace singur în casă, însă îl găsește ceva
mai târziu fără viață, se înecase într-o
cadă cu apă. Disperată cere ajutorul
Sfântului, iar în rugăciunea ei
fierbinte, îi face o promisiune: dacă va
obține harul dorit, va dărui celor
săraci atâta pâine câtă greutate avea
copilul. Fiul ei se întoarce miraculos
la viață și, astfel, apare tradiția „pon-
dus pueri”, o rugăciune prin care
părinții, în schimbul protecției copi-
ilor, promiteau sfântului anton atâta
pâine cât era greutatea lor.  Poate că
nu toți știu că acest miracol stă la orig-
inea activității „Pâinea celor săraci” și
apoi a Caritasului antonian,
organizație ce se ocupă cu distribuirea
alimentelor, în bună parte cele de
primă necesitate, și cu asistența celor
săraci din întreaga lume.

În cele din urmă, aș dori să
subliniez anumite tradiții legate de
sărbătoarea Sfântului anton în
diferitele zone geografice ale lumii.
Sfântul anton este patronul orașului
lisabona și, la aniversarea morții sale
din 13 iunie, orașul se schimbă total
și se depășește pe sine. Există diferite
tradiții aici în iunie: de la sardinele
pregătite pe grătare improvizate în
alfama (unul din cartierele cele mai
frumoase și caracteristice ale lis-
abonei) și consumate pe stradă  între
două felii de pâine, până la marșurile
populare pe avenida da liberdade, în
timpul căruia copiii defilează
costumați pe ritmuri de dans. Muzica
și dansul continuă pe străzile orașului,
prin piețe, prin case până la lăsarea
serii, în acest oraș cu vedere la ocean.

tot pe 13 iunie există, de
asemenea, tradiția cununiilor de

Sfântul anton organizate de munic-
ipalitate, adică de Camara Municipal
de lisbona, și celebrate în catedrală.
Soții, de obicei, provin din familii cu
condiții materiale modeste, însă, cu
suportul financiar al Primăriei și al câ-
torva companii, pot astfel să celebreze
sacramentul căsătoriei.

Printre obiceiurile orașului
lisabona în luna iunie există și acela
al achiziționării vaselor de ceramică,
ce conțin busuioc, și ornate cu garoafe
din hârtie colorată.

În italia, printre alte

tradiții, există „tredicina”. acest ter-
men înseamnă cele treisprezece zile
pregătitoare la sărbătoarea sfântului
anton, din data de 13 iunie. tredic-
ina se recită și zilele acestea în Bazilică
și în alte sanctuare antoniane sau bis-
erici franciscane, precum și, în partic-
ular, în atâtea familii. Dar tot cu acest
termen se înțelege și o rugăciune
rostită în treisprezece invocații, care
evocă momentele cele mai semnifica-
tive din viața și sfințenia lui
anton.(traducere din limba italiană
de fr. Carol-Daniel Sabău)

CatoliCa
Sfântul Anton de Padova, Sfântul Minunilor
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Asosit momentul adevă-
rului pentru campioana
ligii a 4-a din Satu

Mare.
CSM ”Olimpia” Satu

Mare va întâlni sâmbătă de la
ora 18 pe teren propriu cam-
pioana județului Bistrița-Nă-
săud, pe Minerul Rodna.Iar
obiectivul e unul clar... o victo-
rie concludentă care să elimine
emoțiile pentru returul de la
Rodna.

după finala ligii a 4-a,
cu orașu nou, 3-0 și 1-2 , antre-
norul Ritli zoltan și-a menajat
titularii în meciul din sferturile
Cupei României de miercuri de
la Căpleni.

pentru a evita eventua-
lele accidentări și mai ales obo-
seala ce ar apărea după un meci
pe caniculă, campioana de la
CSm olimpia a sacrificat cupa
și acum atacă meciul tur al bara-
jului la turație maximă. Se pare
că vor reveni și jucătorii cu pro-
bleme medicale, Curileac și
Vădan iar antrenorul Ritli zol-
tan va putea alinia cel mai bun
unsprezece.

dacă CSm olimpia
Satu mare câștigă primul titlu
din istorie la un an de la
înființarea secției, minerul
Rodna reușește să cucerească tit-
lul în Bistrița năsăud la 14 ani de
la ultima performanță... atunci
Rodna era promovată direct în
liga a 3-a dar nu a mai găsit re-

surse financiare și echipa s-a ...
dezintegrat!

antrenorul Ritli zol-
tan îi invită pe iubitorii fotbalu-
lui sătmărean să vină alături de
echipă la acest baraj pentru a
putea spera ca din toamnă să
avem măcar o echipă în liga a 3-

a după retrogradarea unirii
Tășnad.

formațiaprobabilă:
CSM Olimpia Satu

Mare- Curileac- Vădan, țoca,
Ritli, ionescu- faur, Schvar-
zkopf, Simon, Chitaș- nyilvan,
Cadar.

CSm “oLimpia” SaTu maRe- mineRuL
Rodna, SâmBăTă oRa 18

Hai la baraj!
8 partida se va juca pe stadionul 
daniel prodan

SPORT LA TV
Vineri
11:50 SCRimă
Campionatele asiei: Tokyo
euRoSpoRT 2
12:00 TeniS, WTa
Turneul din Hertogenbosch
diGi 4
13:00 TeniS, WTa
Turneul din nottingham
diGi 2
17:00 CiCLiSm
Criteriul dauphine eu-
RoSpoRT
Sâmbătă
14:00 TeniS, WTa
Turneul din Hertogenbosch
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jucatorii nationalei de
tineret a Romaniei si-au ales nu-
merele pe care le vor purta la
turneul final al Campionatului
european din aceasta luna.
ionut Radu, capitanul nationalei
de tineret, va fi numarul unu in
echipa Romaniei.

decarul echipei este
ianis Hagi, jucator care a bifat re-
cent prima sa partida ca titular in
prima reprezentativa.

George puscaș este ata-
cantul clasic de careu si a luat nu-
marul 9 pe tricou.

iar sătmăreanul adrian
Rus va juca cu numărul 18.

Vedeti mai jos ce nu-
mere au primit ceilalti compo-
nenti ai nationalei de tineret la

Campionatul European din
Italia şi San Marino:
1. ionuţ andrei Radu
2. Radu Boboc
3. florin Ştefan

4. alexandru paşcanu
5. ionuţ nedelcearu
6. Cristian manea
7. florinel Coman
8. dennis man
9. George puşcaş
10. ianis Hagi
11. adrian petre
12. Cătălin Căbuz
13. denis drăguş
14. Vlad dragomir
15. Virgil Ghiţă
16. dragoş nedelcu
17. alexandru Cicâldău
18. Adrian Rus
19. andrei ivan
20. andrei Ciobanu
21. Tudor Băluţă
22. darius olaru
23. andrei Vlad

olimpia suporterilor își
continuă parcursul perfect în ac-
tualul sezon. după ce a câștigat
la pas toate meciurile avute în
liga a 5-a, echipa antrenată de
nelu donca a ajuns și în semifi-
nalele Cupei României. iar cali-
ficarea în semifinale a venit tot
după un joc entuziasmant și o
diferență mare de scor, 7-2 cu
Știința Beltiug.

până la semifinala cu
Recolta dorolț de miercuri, gal-
ben-albaștrii vor disputa dumi-
nică seara de la ora 18 și finala
Ligii a 5-a cu minerul Turț.

Cele două echipe s-au

dovedit a fi cele mai bune în se-
riile lor și sunt promovate în liga
a 4-a iar finala de duminică va
stabili acum campioana ligii a 5-
a.

În semifinala Cupei
României, miercuri de la ora
18,30 olimpia va întâlni Recolta
dorolț, echipă ce a învins Victo-
ria Carei în sferturi ( 2-0).

fortuna Căpleni a fur-
nizat surpriza sferturilor după
victoria , 2-1 cu CSm Satu mare.
dar campioana județului și-a
menajat titularii în vederea bara-
jului de sâmbătă cu minerul
Rodna.

fortuna va întâlni vice-
campioana județului, Talna
orașu nou. orașu nou a învins
Luceafărul decebal, 4-0.

finala Cupei României
se va juca sâmbătă 22 iunie de la
ora 10 pe stadionul daniel pro-
dan.

olimpia mCmXXi a
eliminat Ştiinţa Beltiug câşti-
gând cu scorul de 7-2. Talna
oraşu nou s-a calificat şi ea mai
departe după ce a dispus de de-
cebal, scor 4-0. În fine, fortuna
Căpleni a eliminat campioana
judeţului, CSm Satu mare, sco-
rul final fiind de 2-1. dar preci-

zăm că CSm n-a forţat nici în
privinţa lotului având în vedere

că sâmbătă joacă la barajul pen-
tru Liga a 3-a.

euRo

Tricolorii mici şi-au ales numerele 
pentru Campionatul European
8 Sătmăreanul adi Rus va juca cu numărul 18

Cupa României - faza județeană

Olimpia, Recolta Dorolț, Fortuna Căpleni
și Orașu Nou, în careul de ași
8 Semifinalele se joacă marți și miercuri de la ora 18,30 pe stadionul daniel prodan
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OFERTE DE SERVICIU 

l Unitetea Administrativ Teri-
toriala Municipiul Carei, in data de
01.07.2019, orele 10>00, orga-
nizeaza concurs pentru ocuparea
unui post de consilier I, din cadrul
Biroului patrimoniu, administrarea
domeniului public si privat, agri-
col. Relatii suplimentare se pot ob-
tine la sediul institutiei, la nr.
telefon 0261861566 sau pe site-ul
institutiei www.municipiulcarei.ro.
l Firma serioasa germana anga-
jeaza soferi cu permis C+E- si cu
familia. Telefon>
004917621024857. 
l Angajez tamplar cu experienta,
montator mobila din pal mdf. Salar
atractiv si bonuri de masa, program
de la 7-16. Telefon 0744224634
l Angajez persoana pentru mon-
taj 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. Tele-
fon: 0760769299,
004915166356940
l Transport marfă-mutări ieftin.
Telefon 0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse,
3,5 tone. Telefon 0753-660219,
0763-758923.
l Transport marfă 3 mc,
următoarele: balastru, pietriş,
moloz, pământ pentru grădină şi
gazon, lemne pentru foc, mutări
mobilier, orice, la cererea clientu-
lui. Seriozitate şi punctualitate
maximă. 0749-656172, 0734-
625231.

PRESTĂRI SERVICII

l Executam sisteme de acoperisuri,
dulgherie, invelit tabla Lindab, jghe-
aburi si burlane, reparatii, renovari.
Executam si cea mai mica reparatie.
Tel.0745.569.950
l Transport balast, nisip, pamant,
moloz, etc. ieftin. Tel:0745.367.294
l Confectionez garduri, porti, fier
forjat, diverse lucrari in metal, dul-
gherie lemn, tel. 0723.68.25.10
l Transport persoane/colete Aus-
tria, Germania, Belgia, Olanda. Tele-
fon 0755.202.118
l Lansari profesionale porumbei
albi. Tel. 0745.893.224 
l Forez puturi de apa la preturi ne-
gociabile, in orice tip de teren. Infor-
matii 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 Apartament 3 camere, deco-
mandate, Crapati 2, 45.000 euro,
negociabil. Telefon 0770.889.284
l De vanzare apartament 2
camere mobilat in Centru Vechi
(zona Mondiala), 50 mp.
Tel.0744.252.824

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
administrative si hale de productie,
total 2677 mp, in intregime sau
partial pentru birouri, arhiva, de-
pozit, productie, prestari si altele.
Telefon: 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

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

Chirie apartament
2 camere,

zonă centrală.
Tel. 0759.101282.

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 lucratoare, la ora 14:00, in-
cepand 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. Buldoex-
cavator la pretul de 17.575 lei, 1 buc. Nacela la pretul de 26.410 lei si 1 buc. Nacela la pretul de 26.410
lei. Sedinta pentru vanzarea acestor bunuri va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Satu Mare,
str. Petofi Sandor, nr. 4/a, et. 2, cam. 207, jud. Satu Mare la data de 24.05.2019, ora 13:00. In situatia
in care aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 24.05.2019, vanzarea va continua in acelasi loc si
la aceeasi ora in zilele de 31.05.2019, 07.06.2019 si 14.06.2019.
Potrivit Legilor insolventei, bunurile înstrăinate de către lichidator prin exerciţiul atribuţiilor sale se
dobândesc de cumpărător libere de orice sarcini, cumparatorul avand obligatia achitarii doar a pretului
de vanzare si a eventualelor chetuieli notariale ocazionate de aceasta vanzare.

Pentru participarea la sedintele de vanzare ofertanţii vor trimite 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.

Închiriez chioşc termopan
ultracentral in Piața Libertății.

Tel 0742.964.968

SOCIETATI

l În conformitate cu prevederile Legii 215/2001 republicată a administraţiei publice locale, ale Legii
nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale şi în baza Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Petreşti nr.8 din 25. ianuarie 2018 privind modificarea Regulamentului de Functioanre al Parcului In-
dustrial SCHWABEN BUSINESS PARK PETRESTI, în continuare Parc Industrial, conform căreia se
mandatează societatea S.C. Schwaben Business Park Petreşti S.R.L., CUI 33624337, în calitate de societate ad-
ministrator a parcului Industrial, în continuare Administrator, în vederea atribuirii CONTRACTULUI-
CADRU DE ADMINISTRARE ŞI DE PRESTĂRI SERVICII CONEXE, având ca obiect cedarea dreptului
de folosinţă asupra unor bunuri aflate în perimetrul Parcului Industrial.Administratorul, cu sediul în localitatea
447240 Petreşti nr.1, judeţul Satu Mare, în calitate de concedent organizează NEGOCIERE DIRECTĂ în pe-
rioada 14.06.2019– 07.08.2019 în vederea cesionării pe o perioadă determinată şi cu titlu oneros a dreptului de
folosinţă şi de exploatare asupra unei hale de producţie de suprafaţă 501 m2 împreună cu o parcelă de suprafaţă
4098 m2 (lot 8), respectiv asupra unor parcele de diferite suprafeţe lot 1: 5974 m2, lot 2: 5242 m2, lot 3: 2906
m2, lot 4: 4089 m2, lot 5: 18288 m2, lot 6: 6460 m2, lot 7: 6633 m2, lot 9: 5685 m2, lot 10: 5925 m2, lot 11:
5806 m2, lot 12: 4685 m2, lot 13: 7564 m2, lot 14: 5292 m2, lot 15: 5426 m2, lot 16: 5076 m2, lot 17: 6209 m2
şi lot 18: 6651 m2, disponibile în perimetrul Parcului Industrial. Destinaţia halei cu parcelă şi a celorlalte parcelele
este ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE ŞI/SAU SERVICII.Documentaţia de atribuire poate fi descărcată de
la saitul Administratorului http://schwabusiness.eu/ro, sau personal la adresa acestuia, persoana de contact fiind
dna Mohr Tünde, reprezentanta acestuia, în continuare Reprezentant. Data limită pentru solicitări de clarificări
este 21. iunie 2019.Durata maximă a cesiunii dreptului de folosinţă asupra bunurilor (unităţii) este de 49
(patruzecişinouă) ani, începând de la data semnării contractului cadru de administrare şi de prestări servicii
conexe.Depunerea ofertelor se va face în perioada 14.-24. iunie 2019, care reprezintă ultima zi de depunere a ofer-
telor, la adresa Administratorului în 2 exemplare la Reprezentant între orele 8.oo-16.oo. Deschiderea ofertelor va
avea loc în prezenţa ofertanţilor şi a Comisiei de Evaluare şi Selecţie a Ofertelor, în data de 25. iunie 2019, la ora
14,00 la sediul Administratorului.Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Satu Mare
- Secţia contencios administrativ, cu sediul în 440037 Municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazul nr. 8, judeţul
Satu Mare telefon 0261-713650, fax 0261-713760, e-mail: tr-satumare-reg@just.ro. Acţiunea se introduce in
termenul de 6 luni de la :a.) data primirii răspunsului la plângerea prealabilă sau, după caz, data comunicării re-
fuzului, considerat nejustificat, de soluţionare a cererii;b.) data expirării termenului legal de soluţionare a cererii,
dar nu mai târziude un an de la data emiterii actului;c.) data încheierii procesului-verbal de finalizare a procedurii
concilierii, în cazul contractelor administrative.Data transmiterii anunţului de negociere directă, în vederea
publicării este 14. iunie 2019. Solicitarea informaţiilor referitoare la documentaţia de licitaţie şi la condiţiile de
participare la procedură va fi adresată în scris Administratorului, pe adresa de e-mail
schwabenbusinessp@gmail.com.Relaţiile suplimentare pot fi obţinute personal, telefonic sau electronic de la
Reprezentant, tel. 0261-820063.

ANUNTURI DE MEDIU

l Stancu Octavian Valentin si asociatii, titular al proiectului"Extindere conducta de gaze naturale presiune re-
dusa si racorduri de gaze naturale" propus in municipiul Satu Mare, str.Poligonului, anunta publicul interesat
asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului, pentru proiectul mentionat.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi conusltate la sediul Agentiei pentru Protectia
Mediului Satu Mare, din municipiul 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 inanta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anun-
tului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului
l Ryoma Design&Construction SRL, in calitate de titular anunta publicul interesat asupra initierii procesului
de elaborare si realizarea primei versiuni a planului "PUZ-Lotizare in vederea construirii de locuinte individuale
pe strada Panait Cerna, municipiul Satu Mare", judetul Satu Mare precum si a declasarii etapei de incadrare, con-
form HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu. Prima versiune a planului poate fi consultata
la sediul titularului din Satu Mare, str.Corneliu 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 10.06.2019. Publicul interesat poate transmite, in
scris, comentarii si sugestii, pana la data de 29.06.2019, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro
l Sc M&K SYSTEM SRL  Srl, cu sediul social in loc. Satu Mare, str. Lucian Blaga, nr. 246/I, CUI:
16568822, jud. Satu Mare. Anunta solicitarea emiterii Autorizatiei de mediu pentru activitatea cod CAEN
2550- fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica, metalurgia pulberilor; caen 4613;
caen 5224; caen 6820. Desfasurata la punctul de lucru din  mun. Satu Mare, str. Lucian Blaga, nr.246/I,
jud. Satu Mare.Consultarea documentatiei, sugestii, reclamatii se pot depune la sediul Agentiei pentru Pro-
tectia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel Batran nr. 8/b in zilele de: luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri
intre orele 8.00-14.00.Pentru informatii referitoare la activitate, va puteti adresa la: Agentia pentru Protectia
Mediului Satu Mare Tel. 0261-736003; tel/fax 0261-733500; email: office@apmsm.anpm.ro
l ECNP Invest SRL, cu sediul in Satu Mare, str.Corvinilor, nr.11A, jud.Satu Mare, anunta publicul in-
teresat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"Amenajare spalatorie
auto si locuri de parcare acoperite" propus in Satu Mare, str.Careiului, nr.78-80, 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 din
Satu Mare, str.Corvinilor, nr.11A, jud.Satu Mare. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei
pentru Protectia Mediului Satu Mare
l Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare anunta publicul interesat ca PUZ-pentru modernizare
ferma vegetala la Agrotop Val, titular Agrotop Val SRL in localitatea Criseni, comuna Craidorolt, nu necesita
evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile
publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia Pentru Protectia Mediului
Satu Mare, str.Mircea cel Batran, nr.8/B, cod 440012, fax 0261733500, e-mail office@apmsm.anpm.ro in
zilele de luni-joi intre orele 8-16, vineri intre orele 8-14, in termen de 10 zile de la aparitia anuntului. Decizia
motivata poate fi connusltata la urmatoarea adresa de internet http://apmsm.anpm.ro
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Inchiriez spatiu comercial in centru
Telefon 0743.487.204

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
spaţii de depozitare şi de producţie, suprafață teren
de 8772 mp, situată în localitatea Satu Mare, str.
Teilor, nr. 21,  judeţul Satu Mare la 480.000 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 PROI-
MOB SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu Mare,
1.733.390 euro.
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 19.448 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, 462 lei.
-auto MERCEDES VITO 108 TDI 
fabricatie 1999, 1.260 lei
-bunuri mobile, masina de cusut, masina 
insurubat, mobilier, televizor, 588 lei.
-materii prime, materiale auxiliare, produse
finite, material textil, saten şi cupoane textil, 
salopeta, halat, mănuşi, săculeţe silicagel,
lavete bumbac, 588 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, 252 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
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 349 lei
Iveco eurocargo 4073 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 ORIENTLUX SRL
Diverse bunuri mobile si materiale de constructii.

-autoutilitara MERCEDES-BENZ, atego  1523 –
57.901 lei
-remorca Hilse Hildesheim – 6.948 lei
-masina prelucrat lemne de foc – 74.663 lei.

SC TEBO SA 
Diferite utilaje de prelucrare a lemnului.

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

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

SC SEVROSAM SRL
Diverse masini de cusut
MICROBUS FORD  

SC ELEGANTA LUX SRL
Diferite masini de cusut, masini de calcat 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 3.156.835 ron, si teren extravilan arabil
situat în livada cu suprafata de 11.900 mp, avand
Cf: 100432 Livada, top: 172/1 la pretul de 13.825
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  sediul ales  al aces-
tuia  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

Terenuri:
o Terenuri în intravilan, în suprafață totală de
105.000 mp, situate loc. Satu Mare, zona Aurel
Vlaicu, jud. Satu Mare – 950.000 euro
o Teren intravilan, în suprafață de 2.738 mp, sit-
uat în loc. Satu Mare, Drumul Careiului, F.N.,–
53.200 euro + TVA.
o Teren intravilan în suprafață de 9.380 mp, în-
scris în CF 177941 Satu Mare, nr. cadastral
177941, situat pe strada Depozitelor, F.N. -
349.500 lei
o Teren intravilan în suprafață de 8.500 mp, în-
scris în CF 3211 N Satu Mare, având nr. cad.
800/14, situat pe strada Depozitelor, F.N -
79.220 lei
o 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
o 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
o 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
o 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
o Teren intravilan în suprafață de 4.609 mp și
construcții formate din magazie de ierbicide
având SC 110 mp, magazie de cerereale cu SC
de 250 mp și pod având SC de 20 mp, situate
în loc. Livada, str. Victoriei, nr. 109, jud. Satu
Mare – 24.273 euro

Alte imobile:
o 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
o Atelier de reparații auto,  și teren intravilan în
suprafață de 3.942 mp, înscris în CF înscris în
CF 54488, CF 54487, CF 54486 situat în
Toplița, str. Avram Iancu, nr.66/A, jud. jud.
Hunedoara – 102.000 euro
o Spațiu industrial, format din casă poartă, hală
producţie, sopron materiale, atelier concecţii,
depozit carburant , post transformare,  în
suprafaţă utilă de 2.170 mp şi suprafaţă
măsurată de 3.354 mp și teren intravilan în
suprafață de 4.240 mp, situate în loc. Bistrița,
cartier Unirea, jud. Bistrița Năsăud, înscrise în
CF 388/1 având nr. top. 706/1/1/1/3/1 și
706/1/1/1/b/1 -140.000 euro + tva
o Fermă agro-zootehnică situată în loc. Iara de
Mureș, comuna Gornești, jud. Mureș, compusă
din grajd cu padoc betonat, silozuri, dezinfector,
casă pompe și fose septice + teren format din 3
parcele având suprafața totală de 29.200 mp,
din care 14.200 teren intravilan și 15.000 teren
extravilan – 110.950 euro
o 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
o Casă, regim P, având SU de 68 mp, alături de
construcție anexă reprezentând atelier reparații
tâmplărie P+M ( nefinalizată ) având suprafața
utilă de 312 mp și teren intravilan în suprafață
de 424 mp, cu deschiderea la stradă de 11,22
ml.,  și 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 – 50.000
euro
o 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
o Teren intravilan în suprafață de 5.300 mp, sit-
uat  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, situ-
ate 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
o 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
o Activ imobiliar, Satu Mare, str. Paltinis, nr. 12,
ap. 2, compus din spatii comerciale, de produc-
tie si depozitare, in suprafata utila de 512 mp +
teren aferent de 772 mp dintr-un total de 1.150
mp – 107.398 euro
o Ferma zootehnica, situata in sat Decebal F.N.,
jud. Satu Mare, compusa din grajd de animale,
SU 1.400mp, constructie cu destinatie admin-
istrativa, productiva si depozitare P+E, SU
144mp + teren extravilan 21.500 mp + utilaje
agricole și industriale – 150.000 euro
o 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
o Activ imobiliar format din centru de prelu-
crare 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 
o Moară de cereale P+E în suprafață de 360,50
mp, șopron depozit în suprafață de 220 mp,
baracă închisă în suprafață de 14 mp, înscrise în
CF 100634 Gherta Mica, având nr. 3658/5 C1
+ bunuri mobile – 30.695 euro (Terenul în
suprafață de 3.193 mp pe care este amplasat
imobilul este proprietatea persoanei fizice
Ștrango Vasile și nu face obiectul prezentei
vânzări)
o Garaj, construcție tip parter neîntăbulată și
edificată pe terenul 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 
o Proprietatea imobiliară “MAGAZIN,
CHIOȘC“, cu destinaţie comercială situată în
municipiul Carei, str. Ioan Slavici, jud. Satu
Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 28 mp și suprafața utilă Su =25
mp, clădirea este edificată pe un teren care
aparține altui proprietar, proprietatea nu este
întăbulată. – 1.593 euro
o 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 proprietar, proprietatea este
întăbulată în extrasul de cartea funciară 145
Hotoan nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare. – 7.666 euro
o Proprietatea imobiliară “MAGAZIN MIXT
și teren intravilan“, cu destinaţie comercială
situată în loc. Ady Endre, comuna Căuaș, jud.
Satu Mare, clădire, spațiu comercial cu suprafața
construită Sc= 125 mp și suprafața utilă Su
=104 mp, clădirea este edificată pe un teren de
924 mp, care aparține aceluiași proprietar, pro-
prietatea teren și clădire este întăbulată în ex-
trasul de carte funciară 256 Ady Endre nr. cad.
217 - 8 Ady Endre, comuna Căuaș, jud. Satu
Mare. – 9.398 euro
o 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, propri-
etatea este întăbulată în extrasul de cartea
funciară 11 Ghenci, nr. cad. 431; 485 Ghenci,
comuna Căuaș, jud. Satu Mare. – 9.389 euro
o 1. CHIOȘC de ZIARE, situat în  Negrești
Oaș , str. Victoriei , colț cu str. Vrăticel,
suprafața de 5,00 mp - 518 euro + TVA
o 2. CHIOȘC de ZIARE, situat în Negrești
Oaș, str. Victoriei, pod Gozureni, suprafața de
6,00 mp -313 euro + TVA
o 3. CHIOȘC de ZIARE, situat în Seini, Pța
Unirii, str. 22 Decembrie, 5,00 mp - 261 euro
+ TVA
o 4. CHIOȘC de ZIARE, situat în Satu Mare,
Piața nr. 2, lângă Unicarm, suprafața 3,74 mp
– 388 euro + TVA

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

Regimul TVA pentru bunurile imobile
urmează să se supună reglementărilor legale în
vigoare la data perfectării tranzacției,
cumpătorul urmând să suporte obligațiile care
îi revin din acest punct de vedere.
Auto:
o 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
o Autobuz marca Neoplan, nr. de identificare
WAG205166XSS28865, nr. de înmatriculare
MS-38-EUR, an fabricație 1999 - 1.362 Euro
+ tva.
o Autobuz  marca Neoplan, nr. de identificare
WAG205166YSS30596, nr. de înmatriculare
MS-39-EUR, an fabricație 2000 - 1.866 Euro

+ tva.
o Remorca, marca Kaessbohrer, masa proprie
3.400kg – 1.170 euro + TVA
o 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
o Mercedes LWK, SM 13 GRI, an fabricatie,
1995 / defect – 1.080 euro + TVA
Diverse:
o Amestecător cu paleți, an de fabricație 2008,
capacitatea 3 mc – 11.805 euro + TVA –
propietatea Termo Construct SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfă format din
îmbrăcăminte, jucării, obiecte de igienă, acce-
sorii, diverse pt. animale ) – 3.096 lei + TVA
propietatea Dogpet SRL
o Bunuri mobile ( stoc de marfa) proprietatea
Spencer SRL – 2.303 euro + TVA
o Bunuri mobile ( stoc de materiale ) propri-
etatea Ioana Nico Service 90 SRL-D –
5.009,35 lei + TVA
o Bunuri mobile ( grapa rotativa ) proprietea
Tehnoagroserv SRL – 7.970 lei lei + TVA
o Bunuri mobile (echipamente ) proprietatea
Ionică Trip SRL
o Bunuri mobile( stoc marfa, utilaje pentru
confectii, auto ) proprietatea Blody Impex
SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Tawnie
Spark-SRL
o Bunuri mobile ( utilaje confecții textile,
îmbrăcăminte, materiale și producție în curs
de execuție ) proprietatea Pit Yes Styl SRL
o Bunuri mobile ( utilaje pentru confecii ) pro-
prietatea Girobel Company SRL
o Bunuri mobile ( electronice ) proprietatea
Salubrizare Someș Sud SRL
o Bunuri mobile ( auto pentru piese ) propri-
etatea Luca SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier ) proprietatea
Vero SRL
o Bunuri mobile ( mașini, echipamente și
instalații mijloace fixe, obiecte de inventor și
stocuri de marfă) proprietatea Zidul
Chinezesc SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole) proprietatea
Luciana Com SRL
o Bunuri mobile ( utilaje tamplarie PVC, auto
) proprietatea Panatherm SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Coral
Prest SRL Negresti Oas
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Castanii
2000 SRL
o Bunuri mobile ( stoc de haine, auto ) propri-
etatea Sarah & Mario SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii )
proprietatea Euro Berinde Fascu SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Domik
& Sebastian SRL
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Star Vest
Construct SRL
o Bunuri mobile ( agricole ) proprietatea Agro
Alfa SRL
o Bunuri mobile ( miniexcavator ) proprietatea
Alessy Hidro Construct SRL
o Bunuri mobile ( auto, utilaje constructii,
schele, etc) proprietatea Aveco SRL Negresti
Oas
o Bunuri mobile  ( monodistilator, cantar cu
platforma, flamfotometru ) proprietatea Ex-
plamed SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Eurobovis SRL
o Bunuri mobile ( utilaje de constructii ) pro-
prietatea Proinstal 302 G SRL
o Bunuri mobile ( mijloace de transport,
camioane, auto, utilaje de constructii, obiecte
de inventar ) proprietatea Esrom Tel SA
o Bunuri mobile ( auto, centrală termică,
mașină de ambalat, dospitor și cuptor ) pro-
prietatea Conti Panif SRL
o Bunuri mobile ( auto, mobilier, accesorii
auto, stoc de marfă format din material de
construcții ) proprietatea Com Prod Bocșa
SRL
o Bunuri mobile ( auto, stoc de marfa ) propri-
etatea Griga SRL
o Bunuri mobile (remorcă, utilaje croitorie)
proprietatea Radu Bemcom Impex SRL Satu
Mare
o Bunuri mobile ( stoc de piese diverse, auto,
echipamente ) proprietatea Vindex Romania
SRL
o Bunuri mobile ( utilaje agricole ) propri-
etatea Danciu Sorin I.F.
o Bunuri mobile ( auto ) proprietatea Consada
Divers SRL
o Bunuri mobile  ( utilaje constructii, auto ) pro-
prietatea Ander Cons SRL
o Bunuri mobile ( remorca/ fier vechi ) propri-
etatea Agro Nord Vest SRL
o Bunuri mobile (stoc de material format din
piese auto )  proprietatea Synthesis SRL
o Bunuri mobile  (, utilaje constructii ) propri-
etatea Termo Construct SRL
o Bunuri mobile ( utilaje construcții) propri-
etatea Termo Market Group SRL-D
o Bunuri mobile ( auto, utilaje confecții textile
), proprietatea Vigano SRL

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

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

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

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

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

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

CONTACT COL REZ RENTEA G.
0751042012  PRETURI NEGOCIABILE.

Magazin La Cristi

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

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

calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
SC FELICIAN MADERA CONSTRUCT SRL - bunuri mobile, mijloace fixe cu o valoare de piaţă de
17.014,50  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 58.972 lei + TVA.
SC  SERVICII DEPANAJ SRL - deține mașini, echipamente și instalații, preț total 202.128 euro.
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 valoarea
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, (deasupra la
Mocca Cafe)  bloc cu acoperis, apartamentul este finisat, centrala termica, termopane, Pret 57.000 euro .

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

- vânzare individuală :
- remorcă agricolă UATL15SS preț 7,007.15 lei
- încărcător frontal preț 16,507.73 lei
- utilaj bilonat preț 16,143.34 lei
- freză rotativă FREZĂ F2140 preț 9,846.27 lei
- tractor Lamborghini R155DT preț 45,567.08lei
- autoutilară frigorifică MERCEDES SPRINTER 316 CDI preț 41,145.43 lei. Prețurile

nu conțin TVA.

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

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

Licitațiile vor avea la data de 14.06.2019 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; 

EUROFODOREAN SRL, în lichidare, cu sediu social în Sat Târşolţ, Comuna Târşolţ, Nr. 501, Judet
Satu Mare, nr. de ordine în Registrul Comerțului J30/133/2010, CUI 26601918, prin lichidator
administrativ ADMIN INSOLV SPRL, numit prin  rezoluția nr. 5109 din data de 06.06.2019, pronunţată
de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 21925/05.06.2019,
notifică deschiderea procedurii de lichidare împotriva debitorului EUROFODOREAN SRL, în lichidare.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este  de 10
zile de la primirea prezentei notificări.
În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la adresa din localitatea
Satu Mare, strada Avram Iancu nr. 49, judeţul Satu Mare, cererea de înscriere la masa credală
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii se vor dovedi utili în
afacerile de familie. Dureros de
sinceri, vor identifica rapid și
eficient vinovații pentru situația
tensionată și vor propune soluții
clare pentru a rezolva problema. 

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii nu au vor să amâne o decizie în
dragoste. Dacă au pus ochii pe o
persoană, acum e momentul pentru a
acționa.

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii sunt cu energia la cote
maxime. E posibil să apară unele
probleme la serviciu sau în relația cu
prietenii, însă vor fi rezolvate imediat.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Racii ar face bine să plănuiască o
ieșire în natură. Prea mult timp în
fața telefonului sau a laptopului riscă
să îi îndepărteze, în mod paradoxal,
de propriile dorințe.

LEU (23 iulie – 22 august)
Va fi o adevărată provocare astăzi să
găseşti oameni care gândesc la fel ca
tine. Iar fără ei nu ai nicio şansă să
dezvolţi proiectul la care lucrezi.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
O adiere de depresie te poate face
astăzi să fii mai introspectiv şi să
începi să analizezi reuşitele de până
acum din viaţa ta.

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Ai putea fi excesiv de auctocritic
astăzi. Dar nu ai niciun motiv cu
adevărat întemeiat pentru a face asta,
aşa că e bine să te calmezi rapid.

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Azi vei primi mai multă atenţie din
parta cuiva care e interesat de
dragostea ta.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Nativii din Săgetător se vor simţi,
astăzi, într-o continuă nevoie de
afecţiune. Nu vă temeţi să vă arătaţi
partea sensibilă în faţa familiei şi a
prietenilor apropiaţi.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Nativii din Capricorn se vor simţi,
astăzi, ca în liceu. Cu excepţia celor
care chiar sunt în liceu.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
Nativii din Vărsător trebuie să fie
foarte atenţi, astăzi, la prejudecăţi.
Nu judecaţi o persoană după modul
în care arată, ci staţi un pic pe
gânduri şi observaţi (pe cât posibil)
şi cum gândeşte 'ţinta voastră'.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Nativii din Peşti sunt obligaţi,
astăzi, să se relaxeze. Există
riscul unei epuizări care vă va
afecta puternic.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Fii
diferit ep 4
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara  
12:00 – Oameni si fapte (r)
13:00 – Calea, Adevărul şi
Viaţa
14:00 – La izvor de cant si
dor (r)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Scoala satmareana
17:00 – Avocat TV  
18:00 – Ora adevarului 
19:30 – Printre randuri

20.45 – Incursiune in co-
tidian
22.00 – Oameni si Fapte
(R)
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – Marile orase ep 11,12
03:00 – Incursiune in co-
tidian
04:00 – Muzică de petre-
cere
05:00 – Box Office 
05:30 – Music News
06:00 – Avocat TV  
(reluare)

Recomandare

21: 30 - Hobbitul: O călătorie neașteptată

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 Hobbitul: O călătorie
neașteptată 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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Autoritatea Națională pen-
tru Administrare și Reglementare în
Comunicații atrage atenția utilizatorilor
de telefonie și internet mobil, care au
serviciul de roaming activat, că pot
ajunge în situația de a utiliza involuntar
acest serviciu în apropierea granițelor
țării. Roaming-ul involuntar apare
atunci când telefonul sau tableta se
conectează automat la o rețea dintr-o
țară vecină, iar utilizatorii, deși se află pe
teritoriul României, folosesc serviciile de
comunicații în roaming.

Roaming-ul involuntar
poate apărea în zonele de graniță de pe
teritoriul României numai în cazul în
care utilizatorii au activat serviciul de
roaming, iar telefonul mobil sau tableta
sunt setate pe selectarea automată a
rețelei. În aceste situații, echipamentul

mobil se va conecta automat la rețeaua
operatorului cu cel mai bun semnal în
punctul în care se află utilizatorul,
explică specialiștii. Utilizatorul, deși se
află pe teritoriul României, va fi astfel
facturat pentru serviciile de comunicații
utilizate în roaming, ca și cum s-ar afla
fizic pe teritoriul statului vecin.Furni-
zorii au obligația de a informa utilizatorii
asupra tarifelor, în valori care includ
TVA, aplicabile serviciului de roaming
utilizat în statul respectiv, imediat după
conectarea la rețeaua parteneră, fără în-
târzieri nejustificate.

Unii sătmăreni au raportat
probleme chiar și în municipiul Satu
Mare. Pentru mulți utilizatori, pe strada
Aurel Vlaicu, telefoanele mobile se
cuplează la serviciul roaming, dacă dis-
pozitivele sunt setate pe modul automat.

Atenție la Roamingul involuntar!
Zeci de sătmăreni s-au plâns că
au fost încărcați la factură

DEZVOLTARE

Proiect de peste 31 milioane
de lei, semnat ieri la Carei
8 Primarul Eugen Kovacs a semnat contractul de execuție a lucrărilor
incluse în proiectul „Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Carei
pe baza măsurilor propuse în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” 

Compania Tarom a
anunțat suplimentarea curselor
spre mare de la Satu Mare din
această vară. Astfel, programul
de zboruri de la Satu Mare la
Constanța va începe în 18 iunie
și se va încheia în data de 20 sep-
tembrie.

Pasagerii vor putea
beneficia de două curse pe
săptămână, în zilele de marți și
vineri cu plecare din Satu Mare
la ora 9.10 și sosire în Constanța
la 10.50, respectiv plecare din
Constanța la 11.15 și sosire în
Satu Mare la 12.55. 

Pentru doritori, dar în
special pentru cei ce se grăbesc,
prețurile sunt incredibile! Spre
exemplu, pe site, pot fi găsite

bilete având tarife pornind de la
34 EUR pentru un zbor dus
Satu Mare – Constanţa, 38
EUR pentru un zbor dus
Constanţa – Satu Mare, respec-
tiv de la 59 EUR pentru un zbor
dus-întors, cu toate taxele in-
cluse.

Pasagerii zborurilor

TAROM beneficiază de trans-
port gratuit al bagajului de cală
în limita maximă de 23 kg (1
bagaj pentru Clasa Economy)
+10 kg bagaj de mână; check-in
gratuit în aeroport, la kiosk, on-
line şi pe mobil, precum și cater-
ing la bord, însoțit de
răcoritoare și ceai sau cafea. 

Primarul municipiului
Carei, Eugen Kovacs, a
semnat ieri contractul de

execuție a lucrărilor incluse în
cel mai mare proiect implemen-
tat de către administrația locală
careiană. Este vorba de lucrările
de infrastructură cuprinse în
proiectul „reducerea emisiilor
de carbon în municipiul Carei
pe baza măsurilor propuse în
Planul de Mobilitate urbană
Durabilă”, valoarea acestora
fiind de 31,084 milioane lei. 

Lucrările vor fi realizate
de Asocierea SC Tarr Const SRL,
SC Tarr & Tarr SRL și Urbis Con-
cept SRL. 

”Pe lângă achiziționarea
a șapte autobuze electrice, care va
fi realizată separat, proiectul
prevede lucrări de reabilitare a
carosabilului pe traseul mi-
crobuzelor și amenajarea de piste
de biciclete în zona centrală a mu-
nicipiului. Astfel va fi reabilitat și
Drumul Național 19 pe raza
Careiului. Termenul este de șase
luni pentru proiectare și trei ani
pentru execuție. Atât lucrările cât
și proiectarea vor fi făcute etapizat,
pentru a se putea demara cât mai
rapid execuția efectivă. Ne dorim
ca lucrările să înceapă în septem-
brie sau octombrie cu reabilitarea
Căii Mihai Viteazul, asta după
obținerea proiectului tehnic și a
avizelor necesare. Vorbim de mult
timp despre acest proiect impor-
tant pentru infrastructura Careiu-
lui, de fapt cel mai mare din punct
de vedere valoric, și mă bucur că
am reușit să-l începem”, a declarat
primarul Eugen Kovacs.

”Când ne vom apuca de
lucru va fi un efort mare din partea
asocierii noastre, însă vom încerca

să reabilităm în termen cât mai
scurt drumurile blocate din cauza
lucrărilor. Am început să aducem
în Carei materialele necesare, ast-
fel încât să le avem la îndemână la
demararea lucrărilor. Vrem să
terminăm execuția înainte de ter-
menul limită de trei ani, asumat în
contract”, a declarat reprezentan-
tul Asocierii SC Tarr Const SRL,
SC Tarr & Tarr SRL și Urbis Con-
cept SRL, omul de afaceri Tarr
Csongor.

Vor fi proiectate și execu-
tate următoarele lucrări:
- reabilitare de infrastructură
rutieră pe 19 străzi din municipiul
Carei, suprafața totală a caros-
abilului fiind de 99.441 mp, iar
cea a trotuarelor și spațiilor verzi
de 80.649 mp;
- construcția unui depou pentru
autobuze cu toate utilitățile;
- construcția și modernizarea a 31
de stații de transport public de
călători;
- Crearea sistemului de bilete pen-
tru călători (e-bilete sau e-ticket-
ing);
- Crearea sistemelor de închiriere
de biciclete tip ”bike-sharing”
pentru un număr total de 140 de

biciclete, cu un număr de 19 seturi
de cadre de parcare;
- Modernizarea și extinderea
traseelor pietonale (Lungimea tro-
tuarelor - 13.415 m);
- Amenajarea spațiilor verzi prin
lucrări de gazonare și plantări de
arbori.

Lista străzilor care vor fi
reabilitate: Independenței, Someș,
1 Decembrie 1918, Bulevardul 25
Octombrie (DN 19), Viilor,
Mioriței, Calea Mihai Viteazul
(DN 19), Căplenilor, Crișan,
Cloșca, Iuliu Maniu, Calea Ar-
matei Române, Cimitirului,
Ignișului, Agoșton, Căpitan
Zăgănescu, Corneliu Coposu, 1
Mai, Horea.

O altă componentă a
proiectului „Reducerea emisiilor
de carbon în municipiul Carei pe
baza măsurilor propuse în Planul
de Mobilitate Urbană Durabilă”,
achiziția a șapte microbuze elec-
trice, pentru care este alocată suma
de 13,25 milioane lei. Valoarea
totală a acestui proiect este de
45,25 milioane lei, fiind finanțat
în cadrul Programului
Operațional Regional (POR)
2014-2020.

Curse aeriene estivale spre Litoral 
de la Satu Mare

Florin Dura

PROGRAM. Proiectul ce va fi implementat la Carei are
în vedere și achiziționarea de autobuze electrice
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