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ASOCIERE

Autoritățile sătmărene luptă
împotriva dezastrelor naturale
8Peste 40 de UAT-uri din județ se vor asocia pentru a amplasa Unități
de combatere a căderilor de grindină

Aparat care verifică amprenta, retina şi
pulsul, inventat de un student din Cluj

Un dispozitiv de control al
accesului pe bază de măsurători biome-
trice, care verifică amprenta, retina şi
pulsul utilizatorului a fost creat de un
student al Universităţii Tehnice Cluj-
Napoca. Dispozitivul poate fi folosit la
sedii de firme, depozite sau bănci, ofe-
rind o triplă protecţie.

Roland Sinka a absolvit anul
trecut Facultatea de Automatizări şi
Calculatoare a Universităţii Tehnice
Cluj-Napoca (UTCN), iar lucrarea de
licenţă şi-a intitulat-o „Controlul acce-
sului într-un spaţiu pe bază de măsură-
tori biometrice”.

Noul dispozitiv poate fi atât
fix, cât şi mobil şi oferă utilizatorului o
triplă protecţie, prin verificarea ampren-
tei, retinei şi pulsului, fiind conectat prin
internet la uşa de acces.

„Iniţial mi-a venit ideea după
ce mi-a fost virusat calculatorul, inten-

ţionat, şi am pierdut foarte multe date
şi am auzit şi despre problemele de se-
curitate reclamate de firme, care au fost
nevoite să îşi oprească activitatea, şi
atunci m-am gândit că este nevoie de
ceva în acest domeniu. În opinia mea,
securitatea biometrică este cea mai
bună, astfel că am creat un dispozitiv
care verifică amprenta, retina şi pulsul
utilizatorului. Dacă cei trei senzori sunt
folosiţi împreună oferă o triplă protecţie
de acces şi o mai mare securitate. Pulsul
se verifică la început, ca să dovedim că
nu suntem roboţi, apoi se cere am-
prenta, introdusă în prealabil în sistem,
iar în timp ce se verifică degetul, se sca-
nează retina. Dacă toate cele trei sunt în
regulă, se permite accesul într-un spaţiu
care poate fi un depozit, un sediu de
firmă sau o bancă. Este folositor în spe-
cial pentru firmele de IT pentru că pro-
tejează datele cibernetice”, a spus Sinka.
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Azi este

Remember

Maxima zilei

Calendar religios

Joi, 27 iunie 2019
ziua 178 a anului

Soarele răsare la 5 și 31 minute,
apune la 21 și 31 minute.

1913 - România declară
război Bulgariei, intrând în al
doilea război balcanic, alături
de Grecia, Serbia, Muntene-
gru și Turcia.

Imposibilul este adesea ceea ce
nu ai încercat.

( Jim Goodwin)

RECOMANDĂRI NORD VEST TV

televiziunea care te respectă!

Urgențe stomatologice

Telefoane utile

cLInIca 
SfântuL anton

Luni - Vineri
09:00 - 21:00

Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00

telefon 
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro
urgențe

stomatologice
non-StoP

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

Ortodox - Cuv. Samson,
primitorul de străini; Sf.
mucenic Anect; Sf. Ioana
Mironosița.
Greco- catolic - Sf. Samson
Ospitalierul, cuvios. 
Romano - catolic - Sf. Ciril
din Alexandria, episcop,
învățător al Bisericii.
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De multe ori am afir-
mat că avem sătmăreni de va-
loare şi în ale scrisului. În 18
iunie, la o frumoasă lansare de
cărţi, directoarea Editurii
“Ecou Transilvan”, din Cluj
Napoca, mi-a făcut două sur-
prize, una fiind oferirea unei
cărţi realizate de un sătmărean,
mai precis, născut în Bârsău de
Jos în urmă cu 68 de ani, cu
şcoli făcute la noi în judeţ, în
Baia Mare şi apoi absolvent de
drept, cu ocupaţii diverse, din
care 48 de ani secretar de
comună. Acesta este, de fapt,
autorul minunatei cărţi, care
dovedeşte o serioasă preocu-
pare în ale scrisului, făcându-şi
debutul literar de timpuriu la
“Familia” în  1967, apoi publi-
când la reviste de prestigiu.

Menţionez că oamenii din con-
ducerea Primăriei lui au ştiut
să-l aprecieze  şi i-au oferit ti-
tlul meritat de “Cetăţean de
Onoare”, iar judeţul, Diploma
de Excelenţă a Consiliului
Judeţean. Iată că putem vorbi şi
frumos despre autorităţile din
judeţul Satu Mare!

Dacă am arunca o pri-
vire asupra creaţiei lui Ştefan
Aurel Drăgan, am “privi înapoi
cu mândrie”, văzând că a publi-
cat şase volume de poezie,
patru volume de proză. E
mult? E puţin? Nu ştiu decât
atât: Ştefan Aurel Drăgan este
un scriitor minunat care lasă
ceva în urma vieţii, cu bune şi
cu rele, fiind un om ambiţios,
luptător, chiar tenace – lucru
demonstrat de opera sa literară,
izvorând din adâncul sufletului
său, neforţat de nimeni, exact
ca în motto-ul ce străjuieşte
prezenta carte: “Clopotele, fără
motiv şi fără regulă, / au înce-
put să bată, / şi fără vrerea lor,
/ de parcă era semn de
sinucigaşă dezintegrare,/ de
parcă n-ar fi trase de mână de
om / ci de o nevăzută chemare,
/ mânate de o groază
ameninţare venită de niciunde;
/ sufletul unui duh încolăcit pe
funie fără scăpare.... /  “Eu,
rămas singur pe punte, /
făceam semne spre clopotul
năuc: pe unde să mai apuc?”

Cele şapte capitole ale
cărţii, cuprinse în 193 de pa-
gini, ne fac să-l cunoaştem pe

Ştefan Aurel Drăgan, pe copi-
lul şi satul cu biserica, cu forţa
de a prezenta nişte realităţi iz-
bitoare. Avem senzaţia, uneori,
că satul rămâne fără biserică şi
fără clopot, iar Bunul Dumne-
zeu se retrage din disperarea în-
tunericului ce se abate asupra
oamenilor care şi-au pierdut
poteca sufletului ce le mai
dădea speranţă. Autorul a
reuşit, bazându-se pe religia
creştină, să ne demonstreze
cine suntem noi, de fapt! În fi-
nalul capitolului “Dania”
vedem împotrivirea oamenilor
ce se lasă convinşi să taie falni-
cul lemn, pe locul lui urmând să
ridice clopotniţa chiar ca visul
lui Dănilă care prevestea ceva
groaznic. Ca urmare încărcată
de emoţii încheie capitolul!
Amintesc capitolele: “Visul”,
“Blestemul”, Fugari peste mar-
ginea lumii”, “Prohodul”, “Luta-
rii” şi “Metrul pătrat de cer”.
Remarc faptul că autorul
rămâne un permanent ardelean
ce preferă mereu satul,
tradiţiile, felul de a fi al oame-
nilor, lupta cu destinul, mitul
popular, rămânând în nota sa
de o originalitate
inconfundabilă.

Conflictul ce apare în
creaţia sa literară este atât de
interiorizat de parcă ar fi în
conştiinţa autorului sau chiar
împiedicându-ne pe noi, citito-
rii. Doamne, ce limbaj
foloseşte Ştefan Aurel Drăgan,
presărat şi încolţit parcă de ele-

mente ale lexicului din sat, de
acolo din Bârsaie!

Rămâne acest scriitor
unul puternic, cu o creaţie
literară ce se impune şi se va
păstra, cu siguranţă!

Apariţia cărţii în
2019, face ca “Ecou Transil-
van” să trăiască un simţământ
de bucurie, pe care-l trăim şi
noi, sătmărenii, fiind vorba de
scrierea unuia care a pornit
dintre cei ce au devenit eroii
cărţii sale. Realizând emisiunea
televizată la NVTV “Glasul Bi-
sericii”, am răsfoit cu mult interes
cartea prezentă şi am regăsit
multe lucruri aidoma celor pe
care le-am întâlnit în satele
codreneşti de la noi. Am simţit
alături de autor, momentele în
care puterile sufleteşti şi trupeşti
ne slăbesc, iar îngrijorarea şi
deznădejdea rânjesc ameninţător
către noi, iată o rază de soare
coboară lin, sufletul să-l
încălzească.

După citirea cărţii
simţim cum autorul ne
îndeamnă să ne uităm cu alţi
ochi la noi, pentru a recunoaşte
starea inimii şi a minţii, starea
sufletească în care ne aflăm, arun-
când un ochi realist mai mult în
sus, spre Lumina sfinţeniei!
Această lumină va pune
stăpânire pe sufletul nostru,
înfrumuseţându-l!

Mulţumesc autorului
şi editoarei pentru oferta făcută
de a citi această minunată carte!
O recomand cu căldură!

tEODOR cURPAş

ORA ADEVĂRULUI
Urmărește-ne și

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

LA IzVOR  DE cânt   
şI  DOR

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

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

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

“Clopotul ascuns”, de Ştefan Aurel Drăgan
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Călineşti-Oaş, veche vatră românească

Conform unor cercetări
ştiinţifice în domeniul
arheologiei, Vasile Pâr-

van aminteşte Călineştiul şi alte
localităţi în lucrarea sa ”Getica”,
stabilindu-le existenţa în ne-
olitic.

După opiniile
specialiştilor în arheologie, de-
scoperirile de pe raza comunei
Călineşti-Oaş ar putea avea o
vechime între 10000  şi 35.000
ani înainte de Hristos.

Comuna Călineşti-Oaş
este situată în partea de vest a De-
presiunii Ţării Oaşului şi în
partea de nord-est a judeţului
Satu Mare, la o distanţă de 40 de
km de municipiul Satu Mare,
reşedinţa judeţului, la 15 km de
oraşul Negreşti-Oaş şi la 60 km
faţă de municipiul Baia Mare.

Comuna se întinde pe o
suprafaţă de 4188 ha, din care
828 ha intravilan şi 3360 ha ex-
travilan, are o populaţie de 5133
locuitori, iar din punct de vedere
administrativ, cuprinde satele:
Călineşti-Oaş – centru adminis-
trativ, Lechinţa, Coca, Păşunea
Mare , se învecinează: la nord cu
localitatea Gherţa Mică, la sud cu

Prilog Vii şi Livada, la est cu satul
Boineşti, la vest cu localitatea Tu-
rulung, reprezentând, practic,
graniţa dintre Ţara Oaşului şi
Ugocea.

Prima atestare
documentară a Călineştiului,
însă, provine din anul 1490. Tot
de atunci s-au păstrat menţiuni şi
despre satul Lechinţa, care după
unele surse ar avea o vechime şi
mai mare decât comuna. Satele
Păşunea Mare şi Coca au apărut
în documente mult mai târziu.

Cercetările efectuate
între 1964-1969 însă au indicat
prezenţa unor comunităţi umane
deosebit de vechi în zonă.
Punctele de lucru deschise în
această perioadă pe dealurile
Bocoghiţa, Dâmboc, Dâmbul
etc. au scos la iveală mărturii din
epoca pietrei (paleoliticul supe-
rior). În unul din punctele de
lucru s-a descoperit  o vatră de foc
(ceea ce indică o locuire de lungă
durată), iar în urmă cu aproxi-
matix 15 ani, în satul Coca a fost
descoperit un topor din piatră
şlefuită aparţinând epocii noi a
pietrei (neoliticului). Remarca-
bile sunt şi descoperirile din
epoca bronzului şi fierului, de
asemenea, cetatea de pe dealul
Hurca, datând cu 2800 de ani di-
nainte de Hristos.

În Evul Mediu, Oaşul s-
a constituit ca zonă
administrativă şi a început să fie
cunoscut sub numele de „ţară”
(cum a fost şi Ţara
Maramureşului, a Lăpuşului
etc.). Viaţa grea pe care au dus-o
ţăranii în această perioadă a dus
la iscarea unor frământări so-
ciale. Odată cu răscoala de la
Bobâlna din 1437, sunt
menţionate tensiuni în zona
Halmeului  şi e posibil ca sătenii
din cele 4 localităţi să fi partici-
pat la evenimente.

De asemenea, sunt
menţionate mişcări ţărăneşti şi în
jurul anului 1514. După moartea
haiducului Pintea Viteazu şi în-
frângerea revoltei curuţilor, con-
tele Karolyi i-a chinuit cumplit
pe români. Una dintre cele mai
aspre măsuri pe care a luat-o a
fost desfiinţarea satelor şi
strămutarea familiilor de români.
Mulţi dintre fugari au ajuns până
în Ţara Românească.

În anul 1727, în “lista de
prefugi” apare şi numele voievo-
dului local din Kanyhaza
(Călineşti), Paszy Iakab-Vaida,
care anunţă că şi din satul lui au
fugit două familii.

În anul 1784, răscoala
lui Horia, Cloşca şi Crişan s-a
extins până în Ţara Oaşului,
cuprinzând şi zona Seini. Docu-
mentele atestă faptul că după în-
frângerea răscoalei şi răzvrătiţii

din Călineşti au fost interogaţi de
autorităţi.

Cel mai important mo-
ment istoric la care au participat
şi locuitorii Călineşti-ului a fost
înfăptuirea Marii Uniri din 1918.

niColae ghişan

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
În data de 28.06. 2019 între
orele 10:30 - 13:30  la Cabinet
Dr. Coica, va consulta

Dr. Coste Camilio Victor
MEDIC PRIMAR 

ORTOPEDIE-TRAUMA-
TOLOGIE, 

doctor in medicina, competenta
in chirurgie artroscopica,  mem-
bru fondator al US Alumni In-
ternational Romania 
Programări: 0261/766.390;
0261/779.999; 0732116826;
0722588041
_____________________

În data de 28.06.2019 la ora
9:30  la Cabinet Dr. Coica, va
consulta

Dr. Fălăuş Simona
MEDIC SPECIALIST

REUMATOLOGIE 

Programări:0732.116.837
0261/766.390, 0261/779.999
_____________________
Zilnic intre orele 11:00-13:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Peter Viorica
MEDIC PRIMAR 

PSIHIATRIE
Programări: 0261.766.390;
0261.779.999
_____________________
Zilnic intre orele 08:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, Str.Lucian
Blaga CU 8/4, va consulta:

Dr. Ramona A. Rusu
MEDIC SPECIALIST

ALERGOLOGIE
IMUNOLOGIE CLINICA

Consultaţii gratuite cu Biletul
de Trimitere de la medicul de
familie!

Programări: 0740.839.818
_____________________
Zilnic intre orele 10:00-16:00 
la Cabinet Dr. Coica, va con-
sulta:

Dr. Bancea Nicoleta
MEDIC SPECIALIST DER-

MATO-VENEROLOGIE
Oferă consultaţii de:
- Dermatoscopie
- Dermabraziune
- Crioterapie
- Peeling chimic
Programări: 0745.049.953
_____________________
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va
consulta:

Dr. Farcaş Claudia
MEDIC PRIMAR 
CARDIOLOGIE

Programări: 0740.314.450
_____________________
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ONOARE

Ziua Drapelului, marcată cu cinste 
la Satu Mare
8Manifestările s-au desfășurat pe platoul din Piața 25 Octombrie

Drapelul României a fost
onorat în cadrul
m a n i f e s t ă r i l o r

organizate la Satu Mare ieri
dimineață, de Ziua Drapelului
Național. Aceste manifestări s-
au desfășurat pe platoul din
Piața 25 Octombrie.

Mesajul premierului
Viorica Dăncilă

După ce prefectul
Darius Filip a trecut în revistă
Garda de Onoare, a dat citire
mesajului transmis de premierul
Viorica Dăncilă cu ocazia acestei
frumoase sărbători. 

“Celebrăm astăzi
Drapelul Național, simbol al
identității, trecutului și valorilor
care ne definesc. Ne însuflețește
și ne aprinde inimile în toate
momentele importante ale
istoriei și ale succeselor noastre ca
națiune și ne amintește unde ne e
sorgintea. În această zi, vă
îndemn să reflectați la
importanța patriotismului și a
iubirii de țară în aceste vremuri și
să vorbiți generațiilor tinere
despre istoria noastră plină de
sacrificii. Ancorarea conștiinței
naționale și mândria că suntem
români trebuie să dăinuie, vii, în
toate momentele existenței

noastre’’, a fost mesajul transmis
de premier. 

Apoi, preotul militar
Cristian Silaghi a rostit o
alocuțiune emoționantă despre
cum a fost decis și ce trebuie să
reprezinte Drapelul României
pentru fiecare cetățean român. 

Primirea și înălțarea
Drapelului

În continuare, a avut loc
ceremonia de primire a
drapelului în timp ce se intona
Onor la drapel (drapelul a fost
adus în zona catargului și era
pregătit pentru înălțare).

După ce a avut loc
binecuvântarea drapelului de
către preotul militar, oficialitățile
prezente au sărutat drapelul în
ordinea de reprezentare
protocolară. Au salutat și au
sărutat drapelul prefectul Darius
Filip, subprefectul Altfatter
Tamas, președintele Consiliului
Județean, Pataki Csaba,
vicepreședintele Ioan Rus,
primarul Kereskenyi Gabor,
viceprimarul Doina Feher, șefi ai
instituțiilor subordonate
ministerelor Apărării și de
Interne, veterani de război.

A urmat apoi înălțarea
drapelului concomitent cu
intonarea imnului național al
României de către cadrele

militare care au compus Garda de
Onoare. 

Program artistic și
defilarea Gărzii de
Onoare

Manifestările dedicate
Zilei Drapelului Național au
continuat cu un scurt program

artistic prezentat de elevul
Matoșan Paul, de la Școala
Gimnazială ”Grigore Moisil” și
de interpretul George Negrea.

Festivitățile organizate
de Ziua Drapelului Național s-
au încheiat cu defilarea Gărzii
de Onoare.

Ziua Drapelului
Național este aniversată la 26

iunie prin organizarea unor
programe și manifestări
cultural-educative, cu caracter
evocator sau științific,
consacrate istoriei patriei,
precum și prin ceremonii
militare specifice, organizate în
unitățile Ministerului Apărării
Naționale și Ministerului
Administrației și Internelor.

SĂRBĂTOARE. Drapelul României a fost arborat la loc de cinste la Satu Mare

FLORIN DuRA

Ministrul Apărării,
sătmăreanul Gabriel Leș, a afir-
mat, de Ziua Drapelului Național,
că pentru militari steagul are o
semnificație cu totul aparte. 

”Memorabile sunt cu-
vintele rostite, în anul 1863, în
faţa ostaşilor români, de către
domnitorul Alexandru Ioan
Cuza, cu prilejul decernării
primelor drapele de luptă ale ar-
matei: “Steagul e #Romania !
Acest pământ binecuvântat al Pa-

triei, stropit cu sângele străbunilor
noştri şi îmbelşugat cu sudoarea
muncitorului. El este familia,
ogorul fiecăruia, casa în care s-au
născut părinţii, unde se vor naşte
copiii noştri !… Steagul e
totodată trecutul, prezentul şi vi-
itorul ţării, întreaga istorie a
României”.

Şi astăzi (n.r. - ieri),
ostaşii îl poartă cu firească mân-
drie pe însemnele, uniformele lor
şi pe tehnica de luptă. Ei l-au

făcut cunoscut în întreaga lume
acolo unde armata a fost și este
prezentă în #misiuni și exerciții
internaționale.

Ziua Drapelului
Național este o sărbătoare a
noastră, a tuturor, de aceea salut,
cu respect și necondiționată
apreciere, pe toți compatrioții
noștri care simt și trăiesc
românește oriunde s-ar afla. La
mulţi ani!”, este mesajul transmis
de ministrul Gabriel Leș. 

Miercuri, 26 iunie 2019,
de la ora 10.00, la Monumentul
Ostaşului Român din municipiul
Carei a avut loc un Moment
Solemn în cinstea Zilei Drapelului
Naţional. Evenimentul a debutat
cu intonarea Imnului Național al
României, după care Adrian
Ștefănuți, referent în cadrul Cen-
trului de Promovare a Turismului
Cultural „Gróf Károlyi”, a prezen-
tat semnificaţia Zilei Drapelului
Național, după care a fost oficiat
un Te Deum de către preoţi din
cadrul Parohiei Ortodoxe române
Carei.

La finalul evenimentului
a avut loc un moment artistic
susținut de Formația Magic
Dance, de la Centrul Cultural

Carei, coordonată de Raluca
Păvăluc, care a prezentat un dans
în culorile tricolorului, Adrian
Sabău a recitat poezia „Tricolorul”
de George Coșbuc, iar solistele
Claudia Silaghi, Andreea Abrudan
și Larisa Buboi, acompaniate la
vioară de prof. Adrian Pașca, au in-
terpretat două melodii patriotice.

Totodată, în holul de la
intrarea principală a Castelului
Károlyi se poate vizita Expoziţia de
fotografie intitulată „Drapelul
naţional, de la începuturi până azi”,
realizată de reprezentanţii
Direcției de Cultură și ai Centru-
lui de Promovare a Turismului
Cultural „Gróf Károlyi”. Expoziţia
este deschisă spre vizitare până la
data de 03 iulie 2019.

Gabriel Leș: Pentru militari, drapelul are o
semnificaţie cu totul aparte

Manifestări culturale organi-
zate cu ocazia Zilei Drapelului
Național la Carei
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ASOCIERE

Autoritățile sătmărene luptă împotriva
dezastrelor naturale
8Peste 40 de UAT-uri din județ se vor asocia pentru a amplasa Unități de combatere a căderilor de grindină 

Nu mai puțin de 41 de
primării din județul Satu
Mare își unesc forțele pentru

a lupta împotriva dezastrelor
naturale provocate de grindină. În
acest sens, prin Hotărârea
Consiliului Județean Satu Mare nr.
51/2019 s-a aprobat încheierea
Acordului de asociere între UAT
Județul Satu Mare și  40 de UAT-uri
din județul Satu Mare pe teritoriul
cărora se vor amplasa Unitățile de
combatere a căderilor de grindină
(UCG) realizate în cadrul
proiectului „Mitigating the negative
effects of hail in Satu Mare county”,
cod ROHU-102, acronim SILVER. 

Şedință de Consiliu
Local

În ședința de astăzi a
Consiliului Local Satu Mare, va fi
supus dezbaterii publice proiectul de
hotărâre privind  aprobarea încheierii
Acordului de asociere între UAT
Județul Satu Mare și cele 40 de UAT-
uri din județul Satu Mare pe teritoriul
cărora se vor amplasa Unitățile de
combatere a căderilor de grindină.

”Având în vedere adresa
Consiliului Județean Satu Mare prin
care solicită supunerea aprobării
deliberativului Acordului de asociere
încheiat între UAT Județul Satu Mare
și cele 40 de UAT-uri, acord care
conține drepturile și obligațiile
părților, declarația primarului
municipiului Satu Mare privind
acceptul amplasării unei unități
antigrindină din sistemul județean
antigrindină, pe un teren liber de orice
sarcină, care nu face obiectul niciunui
litigiu și niciunei revendicări formulate
conform legislației din România și
susținerea proiectului „Mitigating the
negative effects of hail in Satu Mare
county”, - Prevenirea situațiilor de risc

create de căderi de grindină în județul
Satu Mare, acronim SILVER,  luând
în considerare cele ce preced, supun
aprobării Consiliului Local proiectul
de hotărâre care are ca obiect
,,aprobarea încheierii Acordului de
asociere între UAT Județul Satu Mare
și cele 40 de UAT-uri din județul Satu
Mare pe teritoriul cărora se vor
amplasa Unitățile de combatere a
căderilor de grindină (UCG) realizate
în cadrul proiectului  „Mitigating the
negative effects of hail in Satu Mare
county”, cod ROHU-102, acronim
SILVER “, se arată în expunerea de
hotărâre a acestui proiect. 

Peste 40 de primării
implicate

În cazul în care proiectul va

fi votat de consilierii locali, va fi
aprobată încheierea Acordului de
asociere între UAT Județul Satu Mare
și cele 40 de UAT-uri din județul Satu
Mare. Este vorba despre
Municipiul Satu Mare, Comuna
Andrid, Comuna Apa, Orașul Ardud,
Comuna Batarci, Comuna Beltiug,
Comuna Berveni, Comuna Bârsău,
Comuna Căuaş, Comuna Ciumeşti,
Comuna Cehal, Comuna Certeze,
Comuna Craidorolţ, Comuna Culciu,
Comuna Doba, Comuna Dorolţ,
Comuna Gherţa Mică, Comuna
Halmeu, Comuna Hodod, Comuna
Homoroade, Comuna Lazuri, Orașul
Livada, Comuna Micula, Comuna
Moftin, Comuna Oraşu Nou,
Comuna Păuleşti, Comuna Pir,
Comuna Pişcolt, Comuna Pomi,
Comuna Săcăşeni, Comuna Săuca,

Comuna Supur, Comuna Socond,
Comuna Terebeşti, Comuna Tiream,
Comuna Târşolţ, Comuna Urziceni,
Comuna Valea Vinului, Comuna
Vama, Comuna Vetiş, pe teritoriul
cărora se vor amplasa Unitățile de
combatere a căderilor de grindină
(UCG) realizate în cadrul proiectului
„Mitigating the negative effects of hail
in Satu Mare county”, cod ROHU-
102, acronim SILVER, în vederea
asigurării suprafețelor de teren
necesare implementării și
sustenabilității proiectului, conform
Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Proiect transfrontalier
Reamintim faptul că în

județul Satu Mare va fi implementat
un sistem antigrindină, finanțat prin

intermediul unui proiect european
transfrontalier. Sistemul care urmează
să fie implementat se bazează pe
tehnologia amplasării unor
generatoare terestre în 40 de puncte
ale județului Satu Mare. Acest sistem
va fi identic cu cel dezvoltat pe
teritoriul Ungariei. Generatoarele la
sol vor intra în acțiune în urma unei
avertizări primite din partea
Serviciului Național de Meteorologie
din Ungaria. Aceste avertizări se
bazează pe analiza imaginilor de radar
meteorologic, cel mai apropiat și mai
modern radar fiind cel din Napkor,
județul Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Generatoarele vor intra în
funcțiune în mod automat și vor
emana particule de iodură de argint,
care vor urma traiectoriile naturale ale
dinamicii atmosferice și vor fi
absorbite de norii de grindină prin
mișcarea convectivă a aerului din
zonele de instabilitate atmosferică.
Particulele de iodură de argint
constituie nuclee de condensare, iar
prezența lor în nori cauzează
reducerea dimensiunilor picăturilor
din interiorul norilor și astfel a
probabilității formării nucleelor mari
de grindină. Proiectul numit
„Atenuarea efectelor negative ale
căderilor de grindină în județul Satu
Mare” a câştigat finanţare din partea
Uniunii Europene prin Programul
Interreg V-A România-Ungaria, cu
un buget total de 1.544.205 euro, din
care 85% reprezintă finanţare
nerambursabilă din fonduri
europene.

Bugetul aferent județului
Satu Mare este de 866.722 de euro.
Finanțarea constituie 98% din
cheltuielile eligibile și include
finanțarea din partea Uniunii
Europene de 85% și cea de cofinanțare
națională de 13%. Contribuția
proprie asigurată din partea judeţului
va fi de 17.343 de euro (2%). Proiectul
va fi implementat în 30 de luni,
începând cu luna martie 2018.

FLoRiN DURA

IMPLICARE. Peste 40 de primării din județ se asociază pentru a opri căderile de grindină

Directorul general al
Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe, Andrei Turcanu
împreună cu prefectul Darius
Filip au efectuat astăzi o vizită
de lucru inopinată la şantierul
de pe strada Poligonului din
municipiul Satu Mare acolo
unde se construiesc trei

blocuri de locuinţe pentru
tineri destinate închirierii.
Valoarea investiţiei finanţată
de Guvernul României prin
Agenţia Naţională pentru
Locuinţe este de 8.374.030
lei. Lucrările sunt în grafic şi
se preconizează a fi finalizate
la începutul anului 2020.

Trei certificate de
înmatriculare au fost ridicate de
polițiști, la data de 25 iunie a.c.,
în localitatea Tiream. Polițiștii
din cadrul Secției Poliție Rurală
Petrești au organizat și desfășurat
o acțiune, pe raza localității
Tiream în vederea depistării au-
tovehiculelor care prezintă
defecțiuni.

Ocazie cu care au apli-
cat 8 sancțiuni contravenționale,
în valoare de 3 480 de lei și au

ridicat 3 certificate de înmatric-
ulare, pentru noxe emise peste

limita legală, anvelope necon-
forme și folii neomologate.

Trei blocuri ANL, finalizate
până la începutul anului viitor

Acțiune comună Poliție  - RAR

Polițiștii de investigații
criminale sătmăreni au pus în
aplicare, marți,  un mandat de
executare a pedepsei închisorii
emis de Judecătoria Satu Mare.

La data de 25 iunie a.c.,
polițiștii din cadrul Serviciului

de Investigații Criminale
sprijiniți de polițiștii Secției de
Poliție Rurală Petrești au
soluționat mandatul de exe-
cutare a pedepsei cu închisoarea
emis de către Judecătoria Satu
Mare, pe numele unui bărbat, de

35 de ani, din localitatea
Sanislău, pentru comiterea de
infracțiuni rutiere. 

Susnumitul a fost con-
damnat la 1 an și 2 luni în-
chisoare fiind depus de polițiști
în Penitenciarul Satu Mare.

Urmărit național depistat de polițiști 
la Satu Mare
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ÎNtâLNIre

O întâmplare frumoasă cu polonezi!
8 Musafirul era conducătorul unei delegații regionale din Lodz

Ieșind cu Robi, cameramanul
de la NVTV, și cu invitații
mei de la emisiunea televizată

“Glasul Bisericii”, ținută în
catedrala din Tășnad, părintele
protopop, Marian Crainic,
părintele de la Santău, Vasile
Perșe, și părintele Viorel Pașca,
am fost întâmpinați de un grup de
patru persoane, una din ele
prezentându-ne pe un invitat pe
care-l conduce prin județ, în
probleme de agricultură.
Musafirul era conducătorul unei
delegații regionale, din Lodz, un
tânăr jovial și bucuros că are
posibilitatea de a cunoaște astfel
de români, adică trei preoți
echipați în straie bisericești,
credincioși la fel ca poporul pe
care-l reprezintă și tot atât de
credincios ca și poporul polonez. 

de fapt, el, andrzej
Gorczynski provine exact din locul
de baștină al regretatului papă, Ioan
paul al II-lea, care, cu 20 de ani în
urmă ne-a vizitat țară.  am
schimbat câteva cuvinte în limba
rusă cu el, dar translatoarea,
delegată din București, mi-a spus că
la ora 15 are loc la consiliul
Județean o întâlnire cu președintele
nostru și cu membri ai consiliului
Județean, un adevărat schimb de
experiență. Ne-am bucurat de
această cunoștință, gândindu-ne că

s-ar putea realiza o colaborare și pe
linia credinței, a frăției, a bisericilor
noastre. Ne-am despărțit, dar după
nici 10 minute s-au întors pentru
fotografia colectivă și un schimb de
cărți de vizită și de cărți document,
albume și cărți privind locurile lor
frumoase, măcinate de o
furtunoasă istorie.

remarc albumul
“proW – ZMIeNIa
LodZKIe” cu 127 de materiale
însoțite de fotografii, ilustrații și
cărți, de documente privind istoria
și geografia regiunii
Wojewodztawa: muzeul,
bibliotecă,  săli de lectură, piața de
alimente, biserici și catedrale,
localități, orchestre de fanfară,
diverse tipuri de case familiale, școli
cu secvențe fotografiate cu clasele
de elevi sau cu figuri de școlari mici

și mari, lacuri cu lacustre, terenul de
diverse sporturi cu tribune
amenajate, îmbrăcăminte pentru
toate vârstele, bijuterii adecvate,
multe tipuri de locuri de joacă
pentru copii specifice vârstelor
acestora, serii de ferme de toate
felurile, cu anexele speciale, terenul
de tenis de câmp amenajat
impecabil, sisteme folosite pentru
iluminatul public, pentru pavaje de
piețe și trotuare, tipuri de cabane și
locuri pentru relaxare, construcții
de biserici specifice satelor de
munte, localităților mijlocii și mari,
până la renumitele catedrale,
formații de jocuri populare,
multitudinea de costume populare,
veșminte preoțești, cizme de damă
și bărbătești utilizate în formațiile
de dansuri populare, broderii de un
colorit impresionant, mașini și

utilaje folosite în menținerea
curățeniei localităților, sisteme de
antene radio-tv pentru localități,
formații de dansuri populare- copii,
păstrarea tradițiilor în olărit, cu
grupul de copii ce învață
meșteșugul, renovări de biserici,
instrumente muzicale, aparatură
electronică utilizată în instituții,
coruri renumite pe scenele țării și
în lume, amenajări pentru
sporturile de iarnă, restaurante și
cantine, obiceiuri și îmbrăcăminte
pentru nuntă, cuptoare, şemineuri,
mobilier pentru interior, sisteme de
iluminat a bazelor sportive, utilaje
performante pentru asfaltări de
drumuri, aspecte de la serbări pe
anotimpuri, festivaluri ce
culminează cu cel din 16.06.2013.
cele 170 de pagini ale albumului
frumos realizat, color, pe hârtie

velină, dau impresia că răsfoiești
cărți de vizită a unui județ în care
oamenii știu ce vor, știu pentru ce
muncesc și-și respectă istoria
locului, se respectă pe ei! 

am răsfoit și harta cu
multe pagini, pline de ilustrații,
privind traseele bicicliștilor în
regiunea Lodz. Se poate observa
grija autorităților regionale și locale
pentru oameni, din toate punctele
de vedere. M-a impresionat o
cărticică cu coperți cartonate și
frumos lucrată cu lista produselor
alimentare, mezeluri, lactate,
legume, fructe, unt și margarină,
mâncăruri gata pregătite, produse
alcoolice de tot felul, sucuri
naturale, siropuri, geamuri,
dulcețuri.

de menționat că sunt
trecute și caloriile pe produse și
cantitate, pornind de la lapte de
1,5%=2 kcal, smântână
12%=7kcal, la struguri, ulei,
ketchup, unt etc. am ascultat tot ce
ne-a spus polonezul și mi-am dat
seama de mândria lui de a fi
polonez, vorbind cu atâta drag de
poporul său, de țară, de omenie și
respect. era atât de mândru că
provine dintr-un loc comun de
apartenența cu papa Ioan paul al II-
lea! Sunt sigur că are și el de învățat
multe, chiar în ale  agriculturii! Să
viziteze doar ce a realizat oliviu
Buzgău, fiind vorba de tășnad și…
câte și mai câte! respect poporul
polonez, care după 1989 s-a
dedicat muncii și reconstrucției
vieții poporului! 

Începând din 1987, în
fiecare an, în data de 26 iunie, la
nivelul tuturor ţărilor membre ale
organizaţiei Naţiunilor unite
(oNu) se marchează Ziua
Internaţională Împotriva
consumului şi traficului Ilicit de
droguri, ca expresie a determinării
oNu de a consolida acţiunile şi
cooperarea la nivelul statelor
membre, pentru atingerea
obiectivului de a avea o societate
internaţională fără consum abuziv
de droguri. 

an de an, Biroul
Naţiunilor unite pentru droguri
şi criminalitate (united Nations
office on drugs and crime –
uNodc) coordonează
campania globală de marcare a
Zilei Internaţionale împotriva
consumului şi traficului Ilicit de
droguri, propunând diverse teme
adaptate problematicii drogurilor
la nivel mondial, cu scopul de a
trage un semnal de alarmă şi a
determina factorii de decizie
implicaţi să acţioneze eficient
pentru contracararea acestui
fenomen.

anul acesta, tema
propusă de uNodc este
„SĂNĂtate peNtru
JuStIŢIe. JuStIŢIe
peNtru SĂNĂtate”, temă ce

îşi propune să sublinieze
importanţa cooperării între
instituţiile din domeniul sănătăţii
şi justiţiei. un răspuns eficient la
problema drogurilor are nevoie de
colaborarea strânsă între justiţie,
sănătate şi serviciile sociale, pentru
a oferi soluţii integrate, în acord cu
convenţiile internaţionale şi cu
respectarea drepturilor omului.

În concordanță cu
misiunea instituțională și, implicit,
cu obiectivele specifice cuprinse în
documentele strategice în
domeniul reducerii cererii de
droguri, agenția Națională
antidrog (aNa) se alătură, ca în
fiecare an, organismelor
internaționale în marcarea Zilei
Internaţionale împotriva
consumului şi traficului ilicit de
droguri, prin organizarea de
activităţi, la nivel naţional, menite
să tragă un semnal de alarmă cu
privire la dinamica acestui
fenomen.

astfel, aNa, prin
centrele teritoriale, va promova
mesajul propus de uNodc şi va
organiza o serie de activităţi de
informare, sensibilizare,
conştientizare şi de petrecere a
timpului liber, concursuri sportive
cu tematică antidrog, destinate
copiilor şi tinerilor, dezbateri pe

teme corelate cu uzul, abuzul și
traficul de droguri, precum şi
exerciții cu ochelarii care simulează
efectele consumului de alcool și
droguri, având ca obiectiv
conștientizarea tinerilor cu privire
la riscurile și pericolele consumului
de substanţe interzise.

La c.p.c. „Floare de
colţ” Halmeu, a avut loc ieri un
eveniment de marcare a Zilei
Internaţionale împotriva
consumului şi traficului Ilicit de
droguri, centrat atât pe
promovarea unui stil de viaţă
sănătos, prin sport şi activităţi în
aer liber, cât şi pe dobândirea unor
informaţii despre efectele negative
ale consumului de droguri, prin
activităţi interactive între copii şi
specialiştii c.p.e.c.a. activitatea
a fost susținută de specialişti din
cadrul centrului de prevenire,
evaluare şi consiliere antidrog
Satu Mare şi Inspectoratului de
poliţie al Judeţului Satu Mare. 

În cadrul unui
eveniment organizat de
Inspectoratul de poliţie a Judeţului
Satu Mare, reprezentantul
centrului de prevenire, evaluare şi
consiliere antidrog Satu Mare a
susținut o prezentare cu privire la
„Fenomenul consumului şi
traficului de droguri (în special al

noilor substanţe psihoactive. 
de asemenea, centrul de

prevenire, evaluare şi consiliere
antidrog Satu Mare desfăşoară, în
parteneriat cu Serviciul de
probaţiune Satu Mare,
Inspectoratul de poliţie a Judeţului
Satu Mare, penitenciarul Satu
Mare, proiectul „Safe choices” a
cărui obiectiv este reintegrarea
socială a persoanelor care au
săvârşit infracţiuni pe fondul
consumului de alcool şi droguri. 

activităţile sunt
subsumate campaniei uNodc
– „SĂNĂtate peNtru
JuStIŢIe. JuStIŢIe
peNtru SĂNĂtate”, alături
de instituţiile din domeniul
justiţiei, sănătăţii şi al reintegrării
sociale, precum şi o serie de
acţiuni de promovare a unui stil
de viaţă sănătos adresat copiilor şi
tinerilor din comunitate.
Subtemele campaniei de anul
acesta se referă la:
1. tratament adaptat pentru con-
sumatorii de droguri:
pentru a oferi acces la tratament
pentru persoanele care consumă
droguri, instituţiile din domeniul
justiţiei şi sănătăţii trebuie să lu-
creze împreună. 

acest lucru se aplică
pentru serviciile de tratament şi

cele de reducere a riscurilor
disponibile atât în  comunitate,
cât şi în mediul privativ de liber-
tate.
2. crearea legăturii între pre-
venire, tratament şi incluziune
socială:
Întărirea legăturilor de comuni-
care în familii, şcoli şi comunitate
poate creşte rezistenţa tinerilor în
faţa drogurilor şi poate susţine re-
abilitarea şi reintegrarea socială,
ajutând la prevenirea
criminalităţii şi a violenţei.
3. acumularea cunoştinţelor
necesare în domeniul justiţiei şi al
sănătăţii:

Sunt necesare studii şi
analize pentru a cunoaşte cât mai
bine problematica drogurilor, pen-
tru ca factorii de decizie să fie cât
mai bine informaţi şi pentru ca de-
ciziile care se iau în domeniu să fie
bazate pe evidenţe ştiinţifice.

teodor curpaş

Evenimente organizate la Satu Mare de Ziua Internaţională Împotriva Consumului
şi Traficului Ilicit de Droguri
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FONDURI: 

Au fost depuse peste 300 de proiecte
pentru investiţii în irigaţii la
Ministerul Agriculturii
8 Valoarea proiectelor este de 295.829.890 euro pentru investiţiile în dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii de irigaţii

Sesiunea de primire a
proiectelor face din
parte din măsura 4.3, iar

suma totală alocată anual este
de până la 300 milioane euro.

La Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării
Regionale au fost depuse 301
proiecte în valoare totală de
295.829.890 euro din partea
potenţialilor interesaţi de
investiţiile în dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
infrastructurii de irigaţii.

Deşi a fost înaintat un
număr mult mai mare de
proiecte, comparativ cu
sesiunile deschise anterior,
fondurile alocate nu sunt
epuizate iar la acest moment
mai sunt disponibile 4.170.110
euro. Sesiunea de primire a
proiectelor se va finaliza la 31
august, ora 16:00, anunţă
reprezentanţii Ministerului,
într-un comunicat de presă,
remis miercuri MEDIAFAX.

Sesiunea de primire a
proiectelor face parte din

submăsura 4.3 „Investiţii
pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole şi
silvice” din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală
2014 – 2020, iar suma totală
alocată anual pentru aceste
proiecte este de 200 milioane
de euro, plafonul pentru
cererile de finanţare ajungând
însă la 300 milioane de euro.

Fiecare proiect poate
beneficia de sume până la un
milion de euro, iar fondurile
sunt 100% nerambursabile.
Acestea se acordă pentru
modernizarea infrastructurii
secundare de irigaţii, a
clădirilor aferente staţiilor de
pompare de punere sub
presiune, precum şi pentru
racordarea acestora la utilităţi,
inclusiv construcţia şi
modernizarea bazinelor de
colectare şi stocare a apei de
irigat. Un element de noutate
faţă de ediţiile anterioare, este
faptul că echipamentele de
irigat pot fi achiziţionate în

limita a 30% din valoarea
eligibilă a proiectului, potrivit
sursei citate.

În această sesiune s-a
acordat finanţare de până la
1.000.000 euro pentru fiecare
proiect de investiţii în sistemele
de irigaţii. Fondurile sunt 100%
nerambursabile şi se acordă
pentru modernizarea
infrastructurii secundare de
irigaţii, a clădirilor aferente
staţiilor de pompare de punere

sub presiune, precum şi pentru
racordarea acestora la utilităţi,
inclusiv construcţia şi
modernizarea bazinelor de
colectare şi stocare a apei de
irigat. Un element de noutate
este faptul că echipamentele de
irigat pot fi achiziţionate în
limita a 30% din valoarea
eligibilă a proiectului –
modalitatea de calcul fiind
detaliată în Ghidul
Solicitantului.

Aproape 200 de
poliţişti din ţară,
delegaţi la mare
Peste 180 de poliţişti din ţară vor fi
delegaţi, începând de joi, în
staţiunile de la Marea Neagră, pen-
tru ca a asigura ordinea. Oamenii
legii dau şi sfaturi turiştilor: Poliţiştii
sunt prietenii copiilor. Învăţaţi-i să
apeleze la poliţişti ori de câte ori au
nevoie de sprijin. Potrivit IGPR, de
joi, peste 180 de poliţişti vor fi
delegaţi din teritoriu şi vor acţiona
suplimentar faţă de dispozitivul
curent, în zona staţiunilor de la
Marea Neagră, pentru ca turiştii să-
şi petreacă vacanţa în siguranţă. Ast-
fel, în perioada 27 iunie - 4
septembrie a.c., pe lângă dispozitivul
de siguranţă publică asigurat de
structurile teritoriale din judeţul
Constanţa, vor acţiona poliţişti din
ţară, de la formaţiunile de ordine
publică, investigaţii criminale şi
criminalistică, pentru a acorda spri-
jin colegilor constănţeni. Pe durata
întregului sezon estival, poliţiştii vor
desfăşura activităţi pentru combat-
erea infracţionalităţii stradale, trafi-
cului şi consumului de droguri,
prostituţiei şi proxenetismului.  În
plus, poliţiştii vor monitoriza per-
manent stările conflictuale şi per-
soanele cunoscute cu un
comportament social agresiv, pentru
a preveni actele de violenţă, inclusiv
cea intrafamilială. De asemenea, vor
fi derulate mai multe campanii pen-
tru informarea turiştilor cu privire la
prevenirea furturilor din camerele
de hotel, din autoturime, de pe plajă,
a dispariţiilor de minori şi a pre-
venirii conducerii autovehiculelor
sub influenţa băuturilor alcoolice.

Cod roşu de caniculă
în Italia
Ministerul Afacerilor Externe
(MAE) informează cetăţenii români
care se află, tranzitează sau doresc să
călătorească în Italia că miercuri şi joi,
mai multe regiuni ale ţării se
confruntă cu un val de caniculă,
autorităţile italiene emiţând cod roşu
de disconfort termic. Ministerul
Afacerilor Externe informează
cetăţenii români care se află,
tranzitează sau doresc să călătorească
în Republica Italiană că, în confor-
mitate cu datele transmise de Minis-
terul Sănătăţii, în perioada 26-27
iunie 2019, mai multe regiuni ale
ţării se confruntă cu un val de
caniculă. Astfel, autorităţile locale au
emis un cod roşu pentru temperaturi
ridicate, valabil în ziua de 27 iunie
2019 în oraşele Bolzano (Trentino
Alto-Adige), Brescia (Lombardia),
Florenţa (Toscana), Perugia (Um-
bria), Rieti şi Roma (Lazio).

Plenul reunit al Camerei
Deputaţilor şi Senatului a
adoptat, miercuri, înfiinţarea
Comisiei parlamentare de
anchetă pentru investigarea
eventualelor nereguli şi fraude
semnalate în spaţiul public cu
ocazia derulării procesului
electoral la alegerile din 26 mai
2019.

Parlamentul a adoptat,
miercuri, în plenul reunit al
Camerei Deputaţilor şi Senatului,
proiectul de Hotărâre privind
înfiinţarea Comisiei parlamentare
de anchetă pentru investigarea

eventualelor nereguli şi fraude
semnalate în spaţiul public cu
ocazia derulării procesului
electoral la alegerile din 26 mai
2019.

Preşedintele acestei
comisii va fi Lia Olguţa Vasilescu.
Senatorul PSD Viorel Salan şi
deputatul PNL Cristina Trăilă
vor fi vicepreşedinţi. Alţii membri
din partea social-democraţilor vor
mai fi şi deputaţii Florin Iordache,
Cătălin Rădulescu şi Eugen
Nicolicea.

Senatorul ALDE Daniel
Zamfir a fost desemnat secretar.

Preşedintele PSD,
Viorica Dăncilă, a declarat, luni,
după şedinţa coaliţiei de guvernare
PSD-ALDE, de la Parlament, că a
discutat în coaliţie despre
înfiinţarea unei comisii
parlamentare pentru analizarea
fraudelor de la europarlamentare,
fiind multe sesizări în spaţiul
public.

Referitor la subiectul
alegeri, senatorul PSD Şerban
Nicolae a declarat, lunea trecută, la
Antena 3, că STS „nu mai are ce
căuta în procesul electoral”,
precizând că ar trebui să se revină

la formula declaraţiei pe proprie
răspundere atunci când votezi pe
liste suplimentare.

Social-democratul a
adăugat că există destule dovezi
care chiar dacă sunt neoficiale
indică faptul că la
europarlamentare au existat
fraude. Nicolae a dat şi exemplul
unei persoane care a votat în
Spania, dar atunci când i-au fost
verificate datele din buletin s-a
dovedit că acesta ar fi votat deja în
Ialomiţa, precizând că acesta este
un caz asupra căruia a fost depusă
o plângere penală.

Parlamentul a aprobat înfiinţarea Comisiei de anchetă
a eventualelor fraude la europarlamentare

Renate Weber a fost aleasă noul Avocat
al Poporului

Parlamentul a adoptat modificarea
Legii dării în plată cu “impreviziuni”
pentru plata creditului

Plenul reunit al
Camerei Deputaţilor şi
Senatului a votat, miercuri,
numirea Renatei Weber ca
Avocat al Poporului.
Propunerea acesteia pentru
funcţie a fost făcută de către
ALDE.

Numirea acesteia a fost
aprobată cu 208 de voturi
„pentru” în plenul reunit, de
miercuri, al Parlamentului.
Peter Eckstein Kovacs a primit
109 de voturi „pentru”, iar
Cătălin Voinea - Mic 16 voturi.

PNL şi USR l-au
susţinut pe Peter Eckstein
Kovacs pentru funcţia de
Avocat al Poporului, iar PMP pe
avocatul Cătălin Voinea-Mic.

După ce a fost propusă
de ALDE pentru funcţie,
Renate Weber a anunţat că
demisionează din partidul
condus de Călin Popescu
Tăriceanu.

Victor Ciorbea a
trimis, luni, o adresă către
preşedinţii Camerei Deputaţilor
şi Senatului, Marcel Ciolacu şi

Călin Popescu Tăriceanu, în
care îi anunţă că mandatul său
în funcţia de Avocat al
Poporului a încetat, potivit unui
comunicat de presă al instituţiei.

Potrivit legii 35/1997
privind organizarea şi
funcţionarea instituţiei
Avocatul Poporului, „Avocatul
Poporului este numit pe o
durată de 5 ani de Camera
Deputaţilor şi de Senat, în
şedinţă comună. Mandatul
Avocatului Poporului poate fi
reînnoit o singură dată.

Camera Deputaţilor a
adoptat, miercuri, decizional, legea
dării în plată, iar printre situaţiile care
sunt considerate "impreviziuni" la
plata creditului intră şi devalorizarea
cu mai mult de 20% a monedei
naţionale în raport cu moneda în care
a fost contractat creditul.

Plenul Camerei
Deputaţilor a adoptat, miercuri, în
calitate de for legislativ decizional,
proiectul de Lege pentru modificarea
Legii 77/2016 privind darea în plată
a unor bunuri imobile în vederea
stingerii obligaţiilor asumate prin

credite.
Iniţiatorul legii, senatorul

ALDE Daniel Zamfir a scris, pe
Facebook, că deputaţii au adoptat
modificări la Legea Dării în plată
prin care sunt stabilite "trei situaţii
certe de impreviziune": devalorizarea
cu mai mult de 20% a monedei
naţionale în raport cu moneda în
care a fost contractat creditul;
creşterea cu mai mult de 20% a
gradului de îndatorare în raport cu
cel luat în considerare la acordarea
creditului; situaţia în care bunul
ipotecat a fost executat.
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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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in perioada 20 – 23
iunie sportivele CSM Satu
Mare: Vancsa Daiana si lemak
Hanna - componente ale lotului
national, au participat la a 8-a
editie a Campionatului
Mondial de Karate WuKF, ce a
avut loc in Bratislava – Slovacia. 
Competitia a adunat la start
2286 de sportivi din 41 de tari,
fiind cea mai mare competitie de
pana acum organizata de
federatia mondiala.

Sportivele noastre au

avut o prestație exceptionala, in
povida numeroaselor provocari: 
- Daiana a avut parte de prima
competitie majora dupa operatia
avuta la ligamente si in noua
categorie (la senioare) 
- Hanna a concurat in probele
pe echipe la o categorie
superioara.
in schimb, rezultatele finale
vorbesc de la sine :

Daiana Vancsa :
- medalie de aur - kumite shobu

sanbon , individual 21-35 ani
(senioare), -55 kg;
-medalie de aur - kumite shobu
sanbon individual 21-35 ani
(senioare), open;
- medalie de aur - kumite echipe
sanbon rotativ, 21-35 ani
(senioare);
- medalie de argint - kumite
echipe sanbon, 21-35 ani
(senioare);
Hanna Lemak :
- medalie de aur - kumite echipe
shobu ippon, 18-20 ani

(junioare);
- medalie de argint - kumite
echipe shobu ippon rotativ, 18-
20 ani (junioare);

- medalie de bronz - kumite
shobu ippon , individual 16-17
ani;
Felicitari fetelor !!

Satmareanul Adrian Rus,
care a avut o evoluție
impresionantă în meciul

cu Franța, 0-0, era legitimat la
Academia Puskas, club de la
care a fost cumpărat de MOL
Vidi. Rus a fost prezentat ofi-
cial pe site-ul formației din
Ungaria și a dat primele
declarații.

„Sunt fericit să joc la
cea mai bună echipă din un-
garia. este un pas uriaș făcut de
mine. abia aștept să încep noul
sezon. Sunt foarte mulți
jucători de valoare aici și știu că
trebuie să muncesc mult pentru
a intra în echipă”, a spus adrian
rus.

rus a jucat sezonul tre-

cut la Sepsi, sub formă de îm-
prumut, bifând 16 meciuri.
Mol Vidi a terminat sezonul
pe 2 în ungaria și va juca în pre-
liminariile europa league.

800.000 € este cota lui
adrian rus, potrivit transfer-
markt.de

adrian rus a inceput
fotbalul la olimpia Satu Mare .

TranSFer

Adrian Rus, oficial la MOL VIDI
8 Fundașul sătmarean al naţionalei româniei u21, a fost prezentat la noua sa formație 

Vancsa Daiana şi Lemak Hanna au obţinut 7
medalii la Campionatul Mondial de Karate WUKF

În urma acuzațiilor aduse
CSM-ului de către consilierul local
Ciprian Crăciun, Primăria Satu Mare a
trimis un comunicat în care a răspuns
acestora și pe care îl redăm în rândurile
următoare: ’’atacurile repetate ale con-
silierului municipal Ciprian Crăciun la
adresa CSM Satu Mare sunt pline de
demagogie, lipsă de informare și de pri-
cepere. Ciprian Crăciun se lansează pe un
tărâm pe care nu-l stăpânește și nici nu-l
interesează, acesta necălcând într-o sală de
sport pe tot timpul mandatului său de
consilier municipal. 
Domnul Crăciun a adresat public 9
întrebări Clubului Sportiv Municipal, iar
în spiritul transparenței dovedite de-a lun-
gul timpului îi oferim informațiile solicitate:
1. Care este bugetul cheltuit de secția
baschet în 2018/2019, dar în sezonul
precedent?
Domnul consilier Ciprian Crăciun nu
cunoaşte faptul că bugetul Clubului
Sportiv Muncipal este aprobat chiar de
către consilierii locali și că este stabilit
nu pe sezon, ci pe an calendaristic, în
conformitate cu dispoziţiile legale.
Bugetul clubului este atribuit în mod
unitar pentru întreg clubul, acesta fiind
în cuantum de 3.925.656,82 lei pentru
anul 2018. 

2. Dacă au fost plătite prime pentru rezul-
tatele înregistrate în sezonul trecut și în ce
cuantum au fost aceste prime?
Nu au fost plătite prime în acest sens. 
Cu toate acestea având în vedere
modificările legislative ale Legii
69/2000 şi a legislaţiei secundare, este
permisă expres premierea sportivilor,
în condiţiile legii. 

3. Cât și către cine au fost plătite aceste
prime (jucătoare, antrenori, etc.)?
A se vedea raspunsul de la pct. 2.

4. Cum, când și sub ce formă s-au încheiat
contractele foștilor antrenori (aruajo și
Doba)?
Cum? Aceste contracte s-au încheiat
prin consimţământul părţilor, aseme-
nea oricărui contract.
Când? În 2016 cu Araujo si în 2017 cu
Dobă.
Sub ce formă? Sub formă scrisă. 

5. Câte jucatoare au fost plătite în ultimele
sezoane, cât și câte minute au evoluat aces-
tea?
Cu privire la minutele evoluate şi a
neclarităţii întrebării dvs. («cât şi
câte» minute … însă înţelegem
neclarităţile dvs. întrucât nefiind
prezent la vreun meci de baschet până
în prezent, este de înţeles faptul că nu
doar principiile cât şi regulile acestui
joc vă sunt străine, vă vom elucida însă
în cele ce urmează), conform regulilor
oficiale a unui meci de baschet, acesta
se joacă 40 de minute în 5 jucătoare. Ca
atare, jucătoarele CSM Satu Mare au
evoluat 160 de minute în total în
fiecare meci care nu a avut nevoie de
prelungiri, în caz de prelungiri urmând
a adăuga 25 de minute la această cifră
(5 minute suplimentare x 5 jucătoare)
pentru fiecare repriză de prelungiri. 

6. Câte datorii are CSM Satu Mare către
FrB? ne lasă aceștia să ne înscriem în se-
zonul următor până nu le plătiți, din banii
sătmărenilor, evident, integral?
La momentul de faţă în evidenţele
noastre nu figurează nicio datorie
legală şi justificată din punct de vedere
real, legal şi obiectiv către F.R.B.

7. Ce sume au fost plătite în ultimii trei
ani către impresari? Dar către avocați?
Contravaloarea sumelor achitate către
impresari reprezintă aproximativ 10%
din valoarea totală a contractului

fiecărei jucătoare, aceasta fiind o
uzanţă universal acceptată. Ca atare, în
ultimii 3 ani, s-au achitat contraval-
oarea a 10% din contractul fiecărei
jucătoare către agentul licenţiat FIBA
ce o reprezenta.
Facem precizarea că realitatea actuală
este că orice jucătoare de o anumită val-
oare sunt în cvasi-unanimitate
reprezentate de către impresari
licenţiaţi în această profesie de către
Federaţia Internaţională de Baschet
(FIBA) şi funcţionând după un regu-
lament specific. 

8. Care sunt cheltuielile celorlalte secții,
pe fiecare în parte, inclusiv pentru fotbal
(pe care l-ați “îngropat” la olimpia ca să-
i faceți loc academiei de Fotbal finanțată
de Guvernul ungar)?
A se vedea răspunsul de la pct. 1. În ul-
timii 3 ani, fotbalul sătmărean a avut
cele mai bune performanțe la nivel de
juniori din ultimii 20 de ani. Cea mai
mare performanță a înregistrat echipa
LPS Satu Mare (finanțată de Primăria
Satu Mare) care a ocupat locul 3 în
ediția 2016-2017 a Campionatului
Național de juniori. Echipa de seniori
a CSM Olimpia Satu Mare a promovat
anul acesta în Liga 3, având în
componența sa două treimi dintre
jucători sub 21 de ani.

9. Care sunt sumele alocate pe chiriile
jucătoarelor? unde sunt acestea cazate?
Conform dispoziţiilor HCL Satu
Mare 179/2018, art. 11, alin. 3,
Sportivii, staff-ul tehnic si administra-
tiv al clubului care nu au domiciliul în
localitatea Satu Mare pot beneficia, pe
perioada contractului de activitate
sportivă incheiată, de cazare şi în
locuinţe/sau apart-hoteluri inchiriate,
respectiv cheltuieli cu utilităţile, con-
form contractelor de închiriere
încheiate de club. Pot fi plătite cheltu-
ieli cu utilităţile (cheltuieli cu energia
electrică, apă, canal, gaz, salubritate,
TV, internet) cu condiţia încadrării
cheltuielilor cu chiria şi utilităţile în
media zilnică de 40
lei/persoană/perioadă de cazare în
spaţii închiriate. Prin media zilnică se
va întelege media cheltuielilor cu chiria

şi utilităţile pe întreaga perioadă de
cazare în spaţii închiriate pe perioada
sezonului competiţional (atât pe pe-
rioada rece cât şi cea caldă). Decon-
tarea cheltuielilor cu utilităţile către
proprietarii imobilelor închiriate se
realizează pe baza documentelor justi-
ficative/facturilor emise de furnizorii
de utilităţi.

În încheiere, facem precizarea faptului
că clubul CSM Satu Mare a fost găsit
după perioada de glorie a guvernării lo-
cale PSD, respectiv la data alegerilor
locale din 5 iunie 2016 când în Mu-
nicipiul Satu Mare cetăţenii acestui
oraş au ales să îşi acorde votul partidu-
lui UDMR în situaţia în care echipa de
baschet a CSM Satu Mare a avut cel
mai ruşinos sezon din istorie, reuşind
«performanţa» de a termina campi-
onatul «fără greşeală» respectiv cu 0
victorii şi 20 de înfrângeri, pe ultimul
loc din campionat şi trebuia în mod
normal retrogradată în liga imediat
inferioară, însă prin schimbarea de
conducere a clubului reuşindu-se
menţinerea CSM Satu Mare în prima
ligă baschetbalistică a ţării. 
În egală măsură, sub atentul control al
execuţiei bugetare manifestat de către
partidul din care distinsul domn
Ciprian Crăciun, preşedintele clubului
din această perioada, domnul Valeriu
Neagu, tocmai fusese trimis în judecată
pentru săvârşirea infracţiunii de abuz
în serviciu contra intereselor publice în
legătură cu fapte săvârşite în exercitarea
calităţii de preşedinte al clubului.
Considerăm că această interpelare a
distinsului domn Ciprian Crăciun are
drept efect nicidecum câştigarea capi-
talui politic scontat, ci dimpotrivă per-
mite dovada profesionalismului
managementului clubului CSM Satu
Mare în eficienta cheltuire a bugetului
clubul.
Astfel, spre exemplu, în anul 2018,
clubul nostru a avut un buget total de
3.925.656,82 RON pentru secţiile de
baschet, fotbal, înot, scrimă, popice,
judo, karate, achiziţii şi personal ad-
ministrativ cu rezultate remarcabile, cu
un buget similar cu cel cu care, în ad-
ministrarea partidului din care face

parte distinsul domn Ciprian Crăciun,
clubul reuşea performanţe după
performanţe: 0 victorii într-un sezon şi
locul 11 din 14 în alt sezon. 
Astfel, în anul corespunzător acestui
sezon (2018/2019), printre alte
performanţe ale clubului nostru,
rămâne de menţionat faptul că echipa
noastră a fost la 30 de secunde de
câştigarea titlului naţional de
campioană la baschet feminin şi în
egală măsură foarte aproape de
cucerirea Cupei României, părerea
unanimă a experţilor în domeniu fiind
că meciul 5 din finală şi finala Cupei
României au fost influenţate decisiv de
arbitraj (de altfel şi raportul aruncărilor
libere şi a faultelor comise sugerează ex-
trem de clar o astfel de concluzie chiar
fără a privi înregistrarea video a acestor
jocuri). 

Echipa care a câştigat aceste trofee, care
a avut doar secţie de baschet feminin
(fără fotbal, înot, scrimă, popice, judo,
achiziţii şi doar 4 persoane angajate ca
personal administrativ) a avut un buget
total (conform datelor publice de pe
site-ul Ministerului de Finanţe) de
4.006.645 RON în anul 2018.
Reiterăm, fără fotbal, înot, scrimă,
popice, judo, karate, achiziţii şi doar 4
persoane angajate ca personal admin-
istrative. Deci cu un buget mai mare
pentru o singura secţie (baschet) decât
bugetul a 7 secţii ce produc
performanţă ale CSM Satu Mare.
Ca atare, faţă de aceste aspecte obiec-
tive, imposibil de contestat, aşteptăm
ca distinsul domn Cristian Crăciun,
membru al partidului PSD care a adus
sportul sătmărean în groapă, să felicite
conducerea CSM Satu Mare pentru
managementul eficient al fondurilor
atribuite.
Pe această cale îi solicităm public dis-
tinsul domn Cristian Crăciun, autode-
clarat susţinător al sportului
sătmărean, să ne precizeze la câte meci-
uri ale CSM Satu Mare a fost prezent
în acest sezon? 

Conducerea Clubului Sportiv 
Municipal Satu Mare

26.06.2019.

“Contre’’

răspuns la acuzații
8 Primăria Satu Mare a trimis un comunicat de presă cu
privire la întrebările către CSM

Florin Mureşan
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România U21 va în-
frunta, joi, Germania
U21, în semifinalele

Campionatului European. Par-
tida va avea loc la Bologna,
unde sunt aşteptate aproxima-
tiv 40 de grade Celsius la ora de
disputare a meciului (18:00, în
Italia).

Autorităţile locale au
emis un cod roşu pentru temper-
aturi ridicate, valabil în ziua de
27 iunie 2019 în oraşele Bolzano
(Trentino Alto-Adige), Brescia
(Lombardia), Florenţa
(Toscana), Perugia (Umbria),
Rieti şi Roma (Lazio). A fost
emis şi un cod portocaliu de
caniculă pentru mai multe oraşe
din nordul şi centrul ţării.

Conform Serviciului
Meteorologic al Aviaţiei Militare
din Italia, temperatura maximă
de joi, 27 iunie, la Bologna, va fi

de 40 de grade. Această
temperatură va fi atinsă la ora
17:00, cu doar o oră înainte ca
partida dintre România U21 şi
Germania U21 să înceapă.

UEFA a modificat în
ultimul moment programul
semifinalelor, fără a oferi o
explicaţie oficială. Partida dintre
România şi Germania ar fi tre-
buit să aibă loc de la ora 22:00
(ora 21:00, în Italia), la Reggio
Emilia.

Imediat după remiza cu
Franţa, din ultimul meci al gru-
pei C, când România şi-a asigu-
rat calificarea în semifinalele
turneului final, Mihai Stoichiţă,
şeful Comisiei Tehnice a FRF s-
a declarat foarte nemulţumit de
hotărârea celor de la UEFA de a
muta ora jocului, de la 21:00
(ora locală), la 18:00 (ora locală).

Mihai Stoichiţă a avut o
reacţie nervoasă, la DigiSport:
"Este crimă dacă se întâmplă

acest lucru! Nu cred că se poate
întâmpla aşa ceva, să jucăm la ora
19:00. Am înţeles că vor fi 36 de
grade la ora respectivă. Orice ac-
tivitate este suspendată la 36 de
grade". Meciul dintre România şi
Germania va avea loc joi, 27

iunie, la Bologna, de la ora
19:00. Spania şi Franţa se vor în-
frunta în aceeaşi zi, de la ora
22.00, la Reggio Emilia. Germa-
nia a încheiat pe primul loc
Grupa B, cu şapte puncte, peste
Danemarca, Austria şi Serbia.

România U21 - Germania U21,
astăzi, 19:00, TVR
8 Temperaturi extrem de ridicate la ora meciului România U21 - Germania U21.
La Bologna sunt prognozate 40 de grade Celsius

Stefan Kuntz,
selecţionerul Germaniei U21, nu-
l va avea la dispoziţie pentru
meciul cu România pe Benjamin
Henrichs (22 de ani), fundaşul
stânga al celor de la AS Monaco.
Pe lângă acesta, germanii ar putea
avea încă o absenţă importantă
pentru meciul din semifinală cu
tricolorii lui Mirel Rădoi.

Jonathan Tah (23 de
ani), masivul fundaş central al lui
Bayer Leverkusen, este incert
pentru partida de joi, de la
Bologna, anunţă presă germană.
Kuntz a contat pe serviciile sale
în toate cele trei partide din
Grupa B, inclusiv în cea
încheiată la egalitate cu Austria,
scor 1-1. Tah a fost integralist în

toate partidele, alături de Timo
Baumgartl (23 de ani) de la
Stuttgart.

Felix Uduokhai (21 de
ani) de la Wolfsburg şi Robin
Koch (22 de ani) de la Freiburg
sunt ceilalţi fundaşi centrali pe
care Stefan Kuntz îi are la
dispoziţie pentru partida cu
România.

De ziua drapelului Ro-
maniei, sectorul suporterilor ro-
mani de pe stadionul din
Bologna a fost acoperit de

steaguri romanesti! Cei 10.000
de romani asteptati la semifinala
cu Germania vor realiza o core-
grafie albastra-galben-rosie,
anunta FRF. 

Selectionerul Stefan
Kuntz a luat decizia de a interzice
aerul conditionat in camerele ju-
catorilor, pentru ca acestia sa se
obisnuiasca cu caldura de joi

seara. Se anunta 40 de grade la ora
meciului, o temperatura cu care
nemtii nu sunt obisnuiti, mai ales
ca au jucat toate meciurile de
pana acum in nocturna.

Veşti bune înainte de meciul cu Germania! O piesă importantă din
”maşinăria” nemţească poate lipsi în meciul crucial de la Bologna

Simona Halep, 
calificare în sferturi la
Eastbourne
Jucatoarea Simona Halep s-a cali-
ficat, miercuri, in sferturile de fi-
nala ale turneului de la Eastbourne
dupa un meci de trei seturi cu
Polona Hercoq. Simona Halep s-a
impus dupa o ora si 48 de minute,
cu 6-2, 4-6, 6-3, urmand a juca in
sferturile de finala cu Angelique
Kerber, una dintre cele mai in
forma jucatoare pe iarba in acest
moment. "A trebuit sa fiu foarte
atenta pana la final, pentru ca pe
iarba nu stii la ce sa te astepti.Am
fost la Londra, am jucat pe iarba.
Ma simt bine pe acest teren, imi
place sa joc aici. Am avut cateva
meciuri foarte bune acum doi ani.
Mai am un meci astazi la dublu, asa
ca trebuie sa raman concentrata la
ceea ce am de facut", a declarat Si-
mona Halep dupa victoria cu Her-
coq.

Ofertă de 10 milioane
de euro pentru Ianis
Hagi 
Tanarul international Ianis Hagi
are evolutii dintre cele mai bune la
Campionatul European de tineret
alaturi de nationala Romaniei, iar
transferul acestuia in straintate este
iminent. In varsta de 20 ani, Ianis
Hagi este dorit de mai multe
cluburi din fotbalul european, insa
cea mai concreta oferta vine din
partea belgienilor de la Genk,
anunta Telekom Sport. Cam-
pioana Belgiei ofera 10 milioane
de euro pentru transferul lui Ianis
Hagi, suma care ar stabili un nou
record pentru transferul unui juca-
tor din Liga 1. Nicolae Stanciu de
la FCSB la Anderlecht pentru 9.8
milioane de euro este recordul mo-
mentului. Ianis Hagi ar urma sa
aiba la Genk o clauza prin care sa-i
fie garantat un numar minim de
meciuri ca titular. Genk va juca di-
rect in grupele Ligii Campionilor
sezonul urmator.

Adunarea Generală 
Ajf va avea loc
sâmbătă, 27 iulie 
Comitetul Executiv ala AJF întrunit
marţi, 25 iunie 2019, a luat
următoarele hotărâri:
A: Adunarea Generală va avea loc
sâmbătă, 27 iulie 2019, ora 09.30,
Hotel Astoria - sala de şedinţe, având
următoarea ordine de zi:
-  Alegerea a trei membri pentru în-
tocmirea procesului verbal al
Adunării Generale.
-    Raportul comisiei de cenzori (ven-
ituri și cheltuieli pe 2018)
-   Raportul de activitate al campi-
onatului (Liga a IV-a - seriile A (Tur-
Talna), B (Someş), C (Crasna); Liga
V-a A și B; Campionatele de copii și
juniori).
-    Afilieri şi dezafilieri
-   Stabilirea calendarului
competițional 2019/2020 și
condițiile de participare.
-  Alegerea reprezentanţilor din Liga
a V-a şi juniori în Comitetul Executiv
AJF Satu Mare. (după demisiile: Nas-
tai Dacian - reprezentant juniori şi
Simon Elek - reprezentant Liga a V-
a)
-         Diverse.
B: Înscrierile pentru campionatele
(Liga a IV-a, Liga a V-a) din ediţia
2019/2020 se pot face până la data
de 22 iulie 2019, ora 12:00, la sediul
AJF sau la adresa de email a AJF:
ajf.satumare@frf.ro.

Sărbătoare românească 
la Bologna! 

Selecţionerul Germaniei a interzis
aerul condiţionat în camere

CSM Satu Mare
organizează selecţie

CSM Olimpia va orga-
niza o acţiune de selecţie pentru
jucători născuţi în anii 1999, 2000,
2001, 2002. Selecţia se va desfăşura
în ziua de joi, 27 iunie, și vineri, 28
iunie, începând cu ora 17,00, la sta-
dionul Olimpia- Daniel Prodan.
Fiecare participant la această
acţiune de selecţie trebuie să mai fi
practicat fotbalul în cadru organi-
zat de juniori și să dețină acordul
clubului la care este legitimat.
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OFERTE DE SERVICIU 

l Angajăm șofer basculantă
(dumper). Tel.0728.838.888.
l Angajam soferi cu experienta
ptr. masina de 3,5 t, respectiv
camion de 24 t pentru transport
intern/international de marfa cu
categoria B respectiv C+E, Carei.
Telefon: 0774085581.
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

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

Telefon 0732116820.

Chirie apartament
2 camere,

zonă centrală.
Tel. 0759.101282.

Societatea profesională de insolvenţă 
Redresare Lichidare SPRL Filiala Satu Mare

vinde următoarele bunuri:

Casima Tour SRL - 1 buc. Cilindru compactor la pretul
de 20.880 lei, 1 buc. Buldoexcavator la pretul de 16.650
lei, 1 buc. Nacela la pretul de 25.020 lei si 1 buc. Nacela
la pretul de 25.020 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 28.06.2019, ora 12:00. In situatia in care
aceste bunuri nu se vor vinde la termenul din 28.06.2019,
vanzarea va continua in acelasi loc si la aceeasi ora in zilele
de 05.07.2019, 12.07.2019 si 19.07.2019.

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 eventua-
lelor chetuieli notariale ocazionate de aceasta vanzare.

Pentru participarea la sedintele de vanzare ofertanţii vor
trimite lichidatorului oferte in scris, documentele nece-
sare pentru participarea la sedinta si dovada achitarii ga-
rantiei 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.

Închiriez chioşc termopan
ultracentral in Piața Libertății.

Tel 0742.964.968

SOCIETATI

l R.A. Aeroportul Satu Mare, cu sediul in localitatea Satu Mare, sos. Satu Mare-
Zalau, km 9,5, telefon 0261- 768640, fax: 0261-768776, e-mail: office@aeroportul-
satumare.ro, organizeaza licitatia publica cu strigare pe loturi pentru  vanzarea mi-
jloacelor fixe/obiectelor de inventar, aprobate la casare/scoatere din functiune. Data
limita de depunere a documentelor 03 iulie 2019, ora 900.Licitatia va avea loc la sediul
R.A. Aeroportul Satu Mare, cu sediul in localitatea Satu Mare, sos. Satu Mare- Zalau,
km 9,5, in data de 03 iulie 2019, orele:·         Lot 1- Electroscara SPT 114-524, poz. inv.
3218, ora  1000; ·         Lot 2-Electroscara SPT 114-524, poz. inv. 5012,  ora  1030; ·
Lot 3-Usi bariere turnicheti, poz. inv. 3263, ora 1100;·         Lot 4-Bariera poz. inv. 3238,
ora 1130;·         Lot 5- Autofreza poz. inv. 3238, ora 1200;·        Lot 7 -Utilaj pentru
marcaj rutier tip Timliner, poz. inv. 3197, ora 1230.Mai multe informatii gasiti pe site-
ul www.aeroportulsatumare.ro la Info publice-comunicate. Inscrierile se fac in fiecare
zi lucratoare la secretariatul R.A. Aeroportul Satu Mare, intre orele 900-1400.Garantia
de participare  este de 50 lei fara TVA pentru fiecare lot in parte.
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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
a) Stoc de marfă – 5934,97 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
a) Autoutilitară Volkswagen Crafter ( VAN   ) af. 2007– 13328.53

lei 
b) Set mobilier birou – 494.24 lei 
c) 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 Codului Fiscal să se adauge TVA la prețul de vânzare, dacă va fi cazul.
Informații suplimentare– tel. 0786199011. 

Pediatrie:

Dr. Silaghi Vasile

Neuropsihiatru infantil:

Dr. Silaghi Daniela



Insolvenţe / Mica PublicitateGazeta de Nord-Vest

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.

www.admininsolv.ro
Informatii suplimentare 0361.402.200

ADMIN INSOLV SPRL c.u.i. RO 32070390,  înregis-
trată în registrul formelor de organizare sub numărul de or-

dine 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-OXY-
CUT 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 28.06.2019 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; 

ROSS MOND SRL, societate în insolventa, in insolvency, en procedure collective cu sediu so-
cial în Municipiul Satu Mare, Strada Botizului, Nr. 40, Bloc 7, Ap. 21, Judet Satu Mare, înregis-
trată la registrul Comerțului sub nr. J30/726/2009, având CUI 26110473, atribut fiscal RO.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului
este    02.08.2019.
În temeiul art. 114  din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă
procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat
atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele  pe care le deţineţi împotriva debitorului. 
Termenul limită pentru verificarea creanţelor şi  înregistrarea tabelului preliminar al creanţelor
este  21.08.2019.
Termenul pentru  depunerea contestaţiilor la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute sau,
după caz netrecute  de lichidatorul  judiciar în tabelul preliminar al creanţelor, de către debitor,
creditori şi orice altă persoană interesată, este în termen de 7 zile de la publicarea în buletinul
procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. 
Termenul pentru  înregistrarea  tabelului definitiv al creanţelor este 11.09.2019.
Adunarea creditorilor se va desfăşura   la sediul social al lichidatorului judiciar din localitatea
Satu Mare, strada Avram Iancu 49, județ Satu Mare la data de 26.08.2019, ora 11:00, având ca
ordine de zi - prezentarea stadiului procedurii insolvenţei, prezentarea raportului privind cauzele
care au generat starea de insolvenţă; alegerea comitetului creditorilor, confirmarea lichidatorului
judiciar, stabilirea indemnizatiei .  
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BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
Berbecii ar trebui să facă o
schimbare în locuinţă. Poate văruiţi
pereţii, cumpăraţi o nouă mobilă
sau câteva obiecte de decor.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Taurii ar putea avea o uşoară doză de
pesimism la începtuul zilei, însă pe
aprcurs evenimentele din viaţa
voastră vă vor schimba categoric
starea de spirit. 

GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemeni, nu vă grăbiţi în privinţa
chestiunilor oficiale. Dacă aveţi de
semnat un contract important,
analizaţi toate opţiunile de câştig.

RAC (22 iunie – 22 iulie)
Astăzi, Racii vor contempla lumea.
Sunteţi visători şi vă lăsaţi purtaţi de
viaţă precum o barcă în derivă.

LEU (23 iulie – 22 august)
Scopul principal al Leilor, joi, este
să caute scuze pentru boacănele pe
care le-au făcut. Sunt şanse ca, dacă
găsiţi argumentele potrivite, cei cu
care aţi intrat în conflict să vă ierte
pentru ce le-aţi făcut.

FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Astăzi, Fecioarele fac o descoperire
incredibilă în legătură cu un proiect
în care s-au implicat. Au o idee de
geniu care le va relansa afacerea. 

BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Balanțele sunt cu entuziasmul la cote
mari și au idei multe, dintre care
unele chiar bune, însă practica îi cam
încurcă. 

SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
O activitate de rutină se transformă
în ocazia vieții pentru Scorpioni. O
discuție cu o persoană atrăgătoare
îi face să se îndrăgostească lulea, iar
partea cea mai bună este că
sentimentul pare a fi reciproc.

SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Săgetătorii s-ar putea trezi într-o
situație delicată în dragoste.

CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Ai putea să fii obosit de nesfârşitele
probleme de zi cu zi. Ieşirea din
rutină poate apărea cu ajutorul
creativităţii, al artei, sau al
sportului, sau cu ajutorul unro
discuţii cu oameni educaţi.

VARSATOR 
(20 ianuarie – 18 februarie)
E o zi perfectă pentru a căuta noi
idei de afaceri, sau inspiraţie
creativă. Spre seară e posibil
chiar să ai momente de mare
inspiraţie.

PESTI (19 februarie – 20 martie)
Nu te implica în niciun fel de
conflict astăzi. E posibil să ai
parte de prea mult stres şi să fii
distras de la locul de muncă.

HOROSCOPTeleviziunea 
care te respectă!

07:00 – Film doc. Oameni
ai credintei ep 5
07:30 – Ora adevarului (r)
09:00 – Dimineata popu-
lara 
12:00 – Film doc.O stiinta
fascinanta ep 11,12
13:00 – Film doc. Teatrul
de pe starda Sezon 2 ep
11,12
14:00 – Calea adevar si
viata
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Glasul Bisericii (r)
17:00 – Avocat 

18:00 – Ora adevarului  
19:30 – Box Office
20:00 – Music News
20:45 – La izvor de cant si
dor
22:00 – Puterea exemplului
23:00 – Dimineata popu-
lara (r)
02:00 – La izvor de cant si
dor (reluare )
03:00 – Muzica si voie buna
05:00 – Incursiune în cotid-
ian (reluare )
06:00 – Avocat TV 
(reluare )

Recomandare

21: 30 - Spionul din vecini
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 Spionul din vecini
00:00  Doctor Strange  06:00 Ce
se întâmplă doctore ? (R) 06:30
Arena bucătarilor (R)

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

etenii de la 11 13:00 Observator
14:00 AP 2K1 cu Mirela Vaida
16:00 Observator 17:00 Acces di-
rect 19:00  Observator  20:00
Scena misterelor 23:00 iUmor (R)
01:00 12 Să moară Romeo (R)
03:15 Acces direct (R) 06:00  Ob-
servator

07:15 Focus 18 (R)
08:45 AP Trăsniți
din NATO 09:30
Te l e s h o p p i n g
10:00 AP Mon-

denii 11:00  Teleshopping 11:30
Focus din inima României (R)
12:00 Teleshopping 13:00 AP
Sănătate cu stil 13:30 Teleshop-
ping 14:00 Focus
14:30Teleshopping  14:45 Mama
mea gătește mai bine (R) 16:00
AP Am fost șaisprezece   18:00
Focus 19:30 Mama mea gătește

mai bine 20:30 Astă seară dansăm
în familie   23:00 AP Dosarele
DNA 00:00 AP Trăsniți din
NATO (R) 03:30 Mama mea
gătește mai bine (R) 04:30 Focus
18 (R) 05:45 AP Nimeni nu-i per-
fect 06:00 Chef Dezbrăcatu’ (R) 

07:00 Știrile Kanal
D 07:45 Teleshop-
ping 08:15 AP Tes-
tul de rezistenţă
(R) 09:15

Teleshopping 09:45 AP Dragoste
la prima vedere 12:00 Știrile
Kanal D 13:00 AP Te vreau lângă
mine 15:00 AP Teo Show 16:30
AP Bravo, ai stil! 18:45 Știrile
Kanal D 19:45 Exatlon 23:15
WoW Biz   01:00 Știrile Kanal D
(R) 02:15 AP Dragoste infinită
(R) 04:15 AP Te vreau lângă mine
(R) 06:00 Teleshopping

07:45 AP
Singură pe lume
(R) 09:00 AP
Pasiune și putere

(R) 10:30 AP Totul pentru tine
(R) 11:30 AP Petale de
singurătate (R) 12:30 Teleshop-
ping 13:00 AP Pretul dragostei
(R) 15:00  P Îngeri păzitori 16:00
AP Singură pe lume 17:00 AP Pa-
siune și putere 18:00 AP Totul
pentru tine 19:00 AP Petale de
ingurătate 20:00 AP Pretul
dragostei 22:00  P Inimă de frate
23:00 12 Moștenirea 00:00 AP
Pasiune și  utere (R) 01:00 AP
Pretul dragostei (R) 02:45 12
Moștenirea (R) 03:30 AP Totul
pentru tine (R) 04:15 AP
Petale de singurătate (R) 05:00
Ce se întâmplă doctore ? 05:30
AP Inimă de frate (R)  06:30
AP Îngeri păzitori (R)

07:45 12 Fa-
milia Fang
09:30 12 Pact
m a t r i m o n i a l

11:00 12 Mă cheamă Costin
11:20  12 Marțianul  13:40 12
Familia Hollar   15:10 12
Căpitanul America: Război civil
17:40 Filme și vedete 18:10 12
Familia Fang 20:00 18 Quarry
21:15 18  Hostel - Căminul oro-
rilor   22:50 15 Când se rupe
craca  00:35 12 Afacerea Est
02:00 12 Toți oamenii regelui
04:05 12  Meda 04:25  18 Hos-
tel - Căminul ororilor 

07:00 Stiri
Sport.ro 09:00
Ora exacta in
sport (R) 10:00

Stiri Sport.ro 10:45 Ora exacta in
sport 12:00 Stiri Sport.ro 13:00
Ora exacta in sport (R) 14:00 Ora
exacta in sport (R) 16:00 AP Fa-
milia Simpson 17:30 AP Familia
Simpson 19:00 Familia Bundy
20:00 AP Rezumate UEFA Eu-
ropa League (PREMIERA)
21:00 Stiri Sport.ro 21:15 AP
Local Kombat Finala, Raul Cati-
nas - Paul Slowinski (EX-
PLOZIV) 22:00 AP Prison
Break 23:00 AP „Asediu pe
Wembley”, Box: Klitschko vs
Joshua, Simion vs Quigg (EX-
PLOZIV) 00:00 Stiri Sport.ro
00:30 AP Fight Night: GREU
DE UCIS!, Sandu Lungu - An-
drzej Kulik (EXPLOZIV) 01:00
Ora exacta in sport 03:00 AP La
bloc 05:00  O ra exacta in sport
(R) 06:00 Ora exacta in sport (R)

07:00 Omnisport:
Watts 08:00 Fot-
bal: Fotbal FIFA
08:30 Fotbal:
Campionatul Eu-

ropean UEFA U-17, la  Croaţia
09:30 Ciclism: Turul Italiei 11:00
Fotbal: Campionatul European
feminin sub 17 ani, la , Cehia
12:00 Fotbal: Fotbal FIFA 12:30
Fotbal: Liga Americană de fotbal
MLS, la , 13:00 Ciclism: Turul
Italiei - Il Giro astăzi 14:00 Ci-
clism: Giro Extra 14:15 Ciclism:
Turul Italiei 18:15 Ciclism: Giro
Extra 18:30 Fotbal: Campionatul
European UEFA U-17, la ,
Croaţia 20:25 ştiri: Ştirile Eu-
rosport 20:30 Fotbal: Campi-
onatul European feminin sub 17
ani, la , Cehia 22:00 Ciclism:
Turul Italiei - Il Giro astăzi 23:00
Fotbal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 00:25
ştiri: Ştirile Eurosport 00:30 Ci-
clism: Turul Italiei - Il Giro astăzi
01:30 Omnisport: Watts  02:30
Ciclism: Turul Italiei 04:00 Fot-
bal: Campionatul European
UEFA U-17, la , Croaţia 05:30
Ciclism: Turul Italiei

09:00 Previziuni
10:40 Pe cuvant - Un
mic curs de
supravieţuire a limbii
române în jungla de

astăzi.  11:00 Previziuni 12:00

Obiectiv 14:00 Esențial 16:00
100 de minute 18:00 La Ordinea
Zilei 20:00 Subiectiv 21:00  Exces
de putere  3:00 În Premieră 00:00
Ştiri 01:00 La Ordinea Zilei
03:00 Exces de  Putere (R) 04:48
Teleshopping 06:00 Ştiri

07:00 Dimineaţa de
ştiri la Realitatea TV
11:00 Oameni şi
fapte 14:00 Casa
Poporului 15:00
Newsroom 18:00

Realitatea de la fix 18:30 Banii
vorbesc 20:00 Prime Time News
21:00 Realitatea omânească
23:31 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 Acade-
mia de evaziune 02:00 Realitatea
de la fix 03:00 Newsroom 04:00
Jocuri de Putere 06:00 Oameni
şi fapte

07:40 Comoara
din container -
Marea Britanie
08:10 Războiul

depozitelor - Canada - Frate,
unde-i  depozitul meu? 08:35
Licitații contra cronometru - Un
pericol triplu 09:00 Cum se
fabrică diverse lucruri? 09:30
Cum se fabrică ? - Sticlă turnată,
cabine pentru camionete, lână de
alpaca și cuțite utilitare 10:00
Supravieţuire în doi - În vârtejul
iernii - Partea 2 11:00 Maşini pe
alese - Lamborghini Urraco
12:00 Lupte între roboți 13:00
Lupte între roboți 14:00 Lupte
între roboți 15:00 Tehnologie
extremă - Canalul Panama 16:00
Comoara din container - Marea
Britanie 16:30 Războiul de-
pozitelor - Canada - Frate, unde-
i depozitul meu? 17:00 Licitații
contra cronometru - Un pericol
triplu 17:30 Fail Army - Episod
8 18:00 Maşini pe alese - Ford
Popular 19:00 Cum se fabrică ? -
Sticlă turnată, cabine pentru
camionete, lână de alpaca și
cuțite utilitare 19:30 Cum se
fabrică diverse lucruri? 20:00
Teste de bărbăție - Episod 4
21:00 Deschizătorii de drumuri
- Botezul focului 22:00 Mistere
descifrate - A fost găsită Cursa
370? 23:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă - Adevăr sau
ficțiune 00:00 Camioane în Aus-
tralia 01:00 Trenuri în Australia
01:50 Teste de bărbăție - Episod
4 
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De doi ani încoace, GNV,
dar și restul presei sătmărene, a atras
atenția asupra creșterii consumului de
droguri. De la materialele cu cultiva-
torii de canabis, șoferii prinși consu-
mând  substanțe interzise la volan,
fenomenul zombie și câte și mai câte.
Problema este că nu prea s-au luat mă-
suri în această privință. Efectul este de-
vastator.  Chiar dacă din cunoștințele
noastre în ultimul an au murit doar
doi tineri în oraș din cauza drogurilor,
problema pare a fi scăpat de sub con-
trol deoarece în ultimul timp auzim
niște povești și întâmplări  groaznice,
de la copii care își bat sau fură părinții
pentru a-și procura droguri, la tineri
care consumă droguri în școli, în cafe-
nele sau în localurile  și cluburile săt-
mărene, la internări urgente la
dezintoxicare la vârste din ce în ce mai
fragede. Ce ne îngrozește și mai tare
este inconștiența tinerilor care folosesc
pentru  a se droga  substanțe extrem

de periculoase cum ar fi otrava de
șobolani! Trebuie să luăm măsuri de
urgență și să stopăm acest fenomen
care a fost prezent în oraș  și acum 18
ani dar după arestările din celebrul caz
“Noroieni” lucrurile s-au liniștit cam
vreo 15 ani, perioadă în care nu numai
că puteai să mergi liniștit la baie fără
să te întâlnești cu o droaie de
“miraculoși’’ care ies dintr-o baie de
1/1 în care nici singur nu încapi, da-
rămite 5 și toți cu “prafuri la nas’’, dar
nici nu s-a mai auzit nimic de acest fe-
nomen și îți puteai lăsa copiii în parc
fără să vezi “plante umane” care
atârnă! Deci, fraților, la treabă și hai să
creăm un climat liniștit în oraș!

Și acum să facem haz de
necaz: un cititor al ziarului nostru,
care are un băiat de 18 ani, ne spune
că atunci când vine acasă din oraș și e
băut și a fumat o țigară cu tutun e bu-
curos că băiatul lui nu se droghează!
Grav și dureros!

Ca întotdeauna ne trezim
în al 12-lea ceas!

Lege

Ioana Bran: “Antreprenorii români
pot susține sportul într-o măsură
mult mai mare!”
8 Noua măsură deschide drumul susținerii sportului românesc 
de către toate companiile

Antreprenorii români pot
susține de acum încolo
într-o măsură mult mai

mare sportul! Un proiect pentru
care fostul ministru al Sportului,
deputatul PSD de Satu mare,
Ioana Bran, a militat și pe care l-a
susținut ieri de la tribuna Camerei
Deputaților a devenit lege.

”Am votat azi (n.r. - ieri)
în Camera Deputaților legea
pentru modificarea și completarea
legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal al româniei. Concret, legea
pe care am votat-o azi reglemen-
tează ca cei care efectuează spon-
sorizări sau acte de mecenat,
precum și cei care acordă burse
private, să scadă din impozitul pe
profit datorat suma aferentă cotei
de 0,75% la cifra de afaceri.

Până în acest moment,
sistemul de calcul al cheltuielilor
deductibile cu prag de 20% din
impozitul pe profit, dar și cu prag
secundar de 0,5% din cifra de afa-
ceri, stabilea o limită dublă pentru
antreprenorii care doreau să
susțină sportul (și nu numai spor-
tul)”, a afirmat Ioana Bran. 

Noua măsură deschide
drumul susținerii sportului româ-

nesc de către toate companiile, de
la cele mai mici, la cele mari.
mișcarea sportivă din românia va
avea mai mulți bani, iar acest lucru
se va simți la toate nivelurile – de
la copii, la seniori, de la cluburile
și asociațiile sportive mai mici,
până la cele de anvergură. la rân-
dul lor, sponsorii se pot folosi de
această oportunitate pentru a-și

face cunoscut numele. Un sistem
din care toată lumea are de
câștigat.

”le mulțumesc colegilor
care au votat pentru această
schimbare importantă în meca-
nismul de sponsorizare din ro-
mânia. Sportul românesc merită
din plin această susținere!”, mai
spune Ioana Bran. 

CRISTIAN STAN

miercuri, 26 iunie
2019, prefectul judeţului Satu
mare, Darius Filip, a convocat
şedinţa Centrului local de
Combatere a Bolilor (ClCB)
Satu mare, urmare a confirmării
unui focar de pestă porcină
africană (PPA) la porc domestic
pe raza comunei micula. În
cadrul şedinţei a fost aprobat
Planul de măsuri pentru con-
trolul bolii PPA în exploataţia
neprofesională (gospodăria) din
localitatea Bercu Nou şi în
exploataţiile neprofesionale din
jurul cătunului Pădureni – co-
muna Viişoara, judeţul Bihor. 

Pentru focarul din

judeţul Satu mare s-a instituit o
zonă de protecţie în jurul focaru-
lui pe o rază de 3 km, respectiv în
localităţile Bercu Nou, micula
Nouă şi Bercu şi o zonă de
supraveghere pe o rază de 10 km,
respectiv în localităţile Cidreag,
Porumbeşti, Halmeu,
mesteacăn, micula, lazuri,
Peleş, Bercu, Pelişor, Nisipeni,
Noroieni, Agriş, Ciuperceni şi
Dabolţ. 

Focarul din judeţul
Bihor a impus o zonă de
supraveghere pe o rază de 10 km
care cuprinde şi următoarele
localităţi de la limita judeţului
nostru: Becheni, Pir, Piru Nou,

Chereuşa, Sărvăzel, Silvaş, Săuca,
Chisău, Blaja, Cehăluţ şi Cean. 

Conform Directivei
2002/60/CE a Consiliului Uni-
unii Europene de stabilire a
dispozițiilor specifice de com-
batere a pestei porcine africane,
mişcarea animalelor este
interzisă atât în zona de restricţie
cât şi în zona de supraveghere, cu
excepţia situaţiilor avizate de au-
toritatea sanitară veterinară. 

Prefectul a dispus mo-
bilizarea de urgenţă a factorilor
responsabili, inclusiv din cadrul
Unităţilor locale de Sprijin,
pentru o gestionare corectă a
celor două focare noi.

AlArmă
Focar nou de pestă porcină africană în judeţ
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