
Profund marca\i de tragica
dispari\ie a fiului nostru
FlAVIU FAdAC, `l rug[m
pe Bunul dumnezeu s[-l
ierte ;i s[-l odihneasc[ `n
pace! ~i vom p[stra
ne;tears[ amintirea. 
P[rin\ii Angelica ;i Andrei 

____________

Cu inimile fr]nte de
durere ne lu[m un ultim
r[mas bun de la dragul
nostru frate ;i cumnat
FlAVIU FAdAC. Vei
r[m]ne mereu `n
amintirea noastr[! 
Lorena ;i Radu 

____________

Cople;i\i de durere ne
lu[m r[mas bun de la
nepotul ;i veri;orul
FlAVIU, plecat prea
devreme dintre noi. Va

r[m]ne ve;nic `n sufletele
noastre. dumnezeu s[-l
aib[ `n Paza sa.
M[tu;a Gina, unchiul Gelu
cu familiile 

____________

Ai plecat l[s]nd un gol
imens `n urma ta dragul
meu FlAVIU FAdAC. Te
voi p[stra mereu `n
amintirea mea. dumnezeu
s[-\i dea odihn[ ve;nic[!
Lena 

COndOlEAn|E

Transmitem sincere
condolean\e ;i suntem
al[turi de doamna
Bodonea Anca `n aceste
clipe de durere c]nd `;i
conduce pe ultimul drum
fiul mult iubit. dumnezeu

s[-\i dea odihn[ ve;nic[
RARE:! 
Sec\ia Oncologie 

____________

Transmitem `ntreaga
noastr[ compasiune
domnului Gheorghe Chi;
;i familiei sale la trecerea
`n nefiin\[ a fratelui drag.
sincere condolean\e! 
O.S.N.L. Satu Mare ____________

G]nduri de m]ng]iere ;i
sincere condolean\e
transmitem colegei
noastre Moroz Crina ;i
familiei `n aceste momente
grele pricinuite de decesul
tat[lui drag. 
Colectivul Blocului
Operator Chirurgie ____________

sincere condolean\e ;i
`ntreaga noastr[
compasiune familiei celui
care a fost FlAVIU
FAdAC `n aceste clipe
grele. dumnezeu s[-i dea
odihn[ ve;nic[! 
Fam. Giorza ;i fam. Cri;an 

COMEMOR{RI 

Au trecut 6 luni de c]nd
dumnezeu a deschis u;a
cerului pentru iubita
noastr[ mam[, soacr[ ;i
bunic[ RUsU
M{RIOARA - UCA ;i a
chemat-o la via\a f[r[ de

sf]r;it. 6 luni de lacrimi,
durere ;i dor, f[r[ sprijin ;i
m]ng]iere. dac[ ai ;ti c]t
ne lipse;ti draga noastr[.

ne rug[m Bunului
dumnezeu s[ `\i ofere `n
~mp[r[\ia sa tot ceea ce \i-
a lipsit pe lumea asta.
Odihn[ ve;nic[ ;i lumin[
f[r[ de sf]r;it.
Fiul Zenoviu cu familia,
fiica Cecilia ;i nepoata
teodora____________

Amintiri dragi `mpletite
cu lacrimi de dor este ceea
ce sim\im azi c]nd se
`mplinesc 25 de ani de
c]nd a plecat dintre noi
dragul nostru tat[, socru ;i

bunic CHI: VAsIlE. Te
vom p[stra mereu `n
inimile noastre.
dumnezeu s[-\i dea
odihn[ ve;nic[!
Familia 
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Completezi un talon
;i câ;tigi

Numele .............................
Prenumele ........................
B.I. seria .... nr. ..............
Adresa ...............................
.............................................

Confirm[m participarea 
la concurs.

      tragerea la sor\i va avea loc ̀ n
31 mai 2020

Acest talon se p[streaz[ 
de c[tre participant.

Data depunerii talonului .............

Completezi un talon
;i câ;tigi

Numele .............................
Prenumele ........................
B.I. seria .... nr. ..............
Adresa ...............................
.............................................

Confirm[m participarea 
la concurs.

      tragerea la sor\i va avea loc `n
31 mai 2020.

Acest talon se depune odat[ 
cu anun\ul de mic[ publicitate.

Data depunerii talonului .............

"

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

nume ;i prenume...................................

AnUn|Ul (maxim 15 cuvinte)
se completeaz[ pe 

FORMUlARUl TIP

la Agen\ia de 
MIC{ PUBLICItAte,

str. Micu Klein nr. 2, 
zilnic 9.00-19.30, 
sâmb[t[ ~nCHIs,

duminic[ 12.00-19.30.

6,5 lei

Valabil numai pentru 
persoane fizice

29 - 31 mai

Talonul v[ d[ dreptul Talonul v[ d[ dreptul 
la o singur[ apari\iela o singur[ apari\ie

2
Acest talon se p[streaz[ 

de c[tre participant.

Talon mic[ publicitateTalon mic[ publicitate

nume ;i prenume...................................

AnUn|Ul (maxim 15 cuvinte)
se completeaz[ pe 

FORMUlARUl TIP

la Agen\ia de 
MIC{ PUBLICItAte,

str. Micu Klein nr. 2, 
zilnic 9.00-19.30, 
sâmb[t[ ~nCHIs,

duminic[ 12.00-19.30.

6,5 lei

Valabil numai pentru 
persoane fizice

29 - 31 mai

Talonul v[ d[ dreptul Talonul v[ d[ dreptul 
la o singur[ apari\iela o singur[ apari\ie

1 1

"

Acest talon se depune odat[ 
cu anun\ul de mic[ publicitate.2

Printr-un sistem de tragere la sor\i,
fiecare abonat are ;ansa s[ c];tige

100 DE LEI LUNAR!

"

Numele ................................. Prenumele .............................
Adresa ......................................................................................
Buletin identitate seria ............... nr. ...................................
Nr. chitan\ei de abonament .............. pe luna ...................
Abonament persoană fizică - 30 lei/lună, persoană juridică - 49 lei/lună

Talonul decupat se depune sau se trimite la sediul 
de pe str. Micu Klein nr. 2, biroul de Mica publicitate. 

Un abonat poate depune un singur talon.

“M-am abonat ;i pot c];tiga la
extragerea lunar[”

TALON

= COMEMOR{RI =

Fiecare zi care trece `mi
arde sufletul, fiecare lacrim[
las[ r[ni ad]nci. s-au scurs 3
ani de c]nd nu mai exi;ti, te
v[d doar `n poze ;i uneori `n
vis, Preasf]nt[ n[sc[toare a
domnului Iisus prime;te al lui
suflet ;i du-l la ceruri sus, ai
fost `n plin[ via\[ ;i ai vrut s[
mai tr[ie;ti, dar a;a a fost scris,
s[ pleci, s[ m[ p[r[se;ti. ~mi
este dor de tine dragul meu so\ 

LU|A: ALEXANDRU
VASILE

Amintirea ta cald[ va
r[m]ne ve;nic `n inima mea!
nimeni ;i nimic nu `\i va lua
locul `n sufletul meu!
dumnezeu s[-\i dea odihn[
ve;nic[ printre `ngeri ca s[ po\i
veghea mereu asupra mea! 

So\ia Ana Maria Lu\a; 

Azi m[ doare sufletul
mai mult ca niciodat[, nu
e;ti aici cu mine ;i `mi este
dor de tine, scumpul meu
tat[ 

LU|A: ALEXANDRU
VASILE 

sunt 3 ani de c]nd la ceruri ai
urcat, c[ci dumnezeu te-a
vrut la El ;i ai plecat. Timpul
nu a;terne uitarea ci
ad]nce;te durerea, lacrimile
mele vor p[stra curat drumul
amintirilor ;i al clipelor
dragi petrecute `mpreun[.
doamne, te rog ai grij[ de
sufletul lui bun. Te voi iubi
mereu....r[m]i `ngerul meu
p[zitor `n continuare! 

Fiica Alexandra Lu\a; 

Cu inima zdrobit[, cu lacrimi
`n ochi ;i cu multe amintiri
comemor[m 15 ani de la decesul
celui care a fost iubitul nostru so\
;i tat[

KALOCSAY ALEXANDRU
dumnezeu s[ te odihneasc[ `n

pace!

So\ia Maria ;i fiica Helga 

In memoriam
inginer REZI MIKLOS 

1958-2019
Trist[ ;i grea este via\a f[r[ el!
Odihneasc[-se `n pace! 

Familia 

= dECEsE =

Cu inima fr]nt[ de durere
anun\[m `ncetarea din via\[ a
celui care a fost 

FADAC FLAVIU
Te vom p[stra ve;nic `n

sufletele noastre. ~nmorm]ntarea
va avea loc s]mb[t[ 30.05.2020,
ora 13.00, la cimitirul privat de
pe strada Ama\ului.

Familia 

= COndOlEAn|E = = COMEMOR{RI =

De ani de zile crescătorii de
animale din România, mai ales
cei din zonele montane,
reclamă faptul că sălbăticiunile
pădurilor provoacă pagube în
cirezile şi turmele de animale
domestice. Modificările succe-
sive a Legii vânătorii n-au adus
mult aşteptatele despăgubiri.
Iată că, în urmă cu puţin timp,
se pare că lucrurile s-au lămu-
rit.

Potrivit legii, răspunderea
civilă pentru pagubele cauzate
de vânatul din speciile strict
protejate (ursul , lupul, râs)
revine autorității publice care
răspunde de protecția mediu-
lui. În vederea despăgubirii
pagubelor produse de fauna ci-
negetică, proprietarii
terenurilor au următoarele
atribuții< Sesizarea în scris a
gestionarului fondului de vână-
toare asupra prezenței ani-
malelor sălbatice> Primăria
locală trebuie sesizată asupra
pagubelor cauzate de animale
sălbatice, în termen de 24 de
ore, pe baza formularului de se-
sizare, aflat la primărie. Nu se
acordă despăguiri fără dovedi-
rea parcurgerii măsurilor de
prevenţie sub forma unei se-
sizări prealabile.

Obligaţii ale fermierilor

Desigur, au obligaţii şi pro-
prietarii culturilor agricole şi ai
animalelor domestice, în
scopul prevenirii pagubelor
cauzate de animalele sălbatice<
Să sesizeze în scris asociația de
vânătoare asupra prezenței an-
imalelor sălbatice, sesizarea să
fie înregistrată la primărie> Să
declare și să înregistreze ani-
malele domestice și suprafețele
pe care sunt înființate culturile
agricole, potrivit legii> Să am-
plaseze în culturile agricole ex-
puse, mijloace de îndepărtare
animale sălbatice (fixe sau
mișcătoare, fizice ori chimice
permise de lege, cu ajutorul
cărora vor alunga sau vor
împiedica pătrunderea ani-
malelor în interiorul culturilor>
Să asigure paza animalelor do-
mestice aflate la pășunat sau la
diferite munci și să le adă-
postească, pe timp de noapte
numai în locuri împrejmuite și
păzite.

Obligaţii ale primăriilor

În cazul producerii
pagubei< primăria locală –con-
voacă imediat comisia de con-
statare și evaluare a pagubelor
produse de animale sălbatice.
Convocarea se realizează prin

grija primarului, în termen de
24 de ore de la data înregistrării
cererii persoanei păgubite.
Daunele provocate de mistreți,
cerbi, căprioare vor fi acoperite
de către asociațiile de vânătoare
pe a cărei teritoriu s-a înregis-
trat paguba.

Ministerul Mediului,
Apelor şi Pădurilor răspunde
pentru pagubele cauzate de vâ-
natul din specii protejate pre-
cum Urs, lup şi râs.

Acte necesare la întocmirea
dosarelor privind pagubele
produse de animalele sălbatice
culturilor agricole și animalelor
domestice< Sesizarea în scris a
gestionarului fondului de vână-
toare asupra prezenței ani-
malelor sălbatice, sesizarea să
fie înregistrată la primărie> Cer-
erea de constatare depusă de
către proprietar> Copia actului
de identitate> Convocatorul
comisiei de evaluare a pagube-
lor de animale sălbatice alte
documente prin care au fost
convocați membrii comisiei,
persoana păgubită cât și
reprezentantul gestionarului
faunei de interes cinegetic> Pro-
ces verbal de constatare și eval-
uare a pagubelor produse de
speciile de faună de interes ci-
negetic animalelor domestice
(neapărat să fie trecute și cro-
taliile animalelor)> Actul de
necropsie>   Adeverință emisă
de către primărie din care să
rezulte pozițiile din registrul
agricol la care se află înregis-
trate proprietățile/culturile,
adeverință (dovada prețului an-
imalului) din care să reiasă
identitatea proprietarului ani-
malului ucis> Adeverință emisă
de către primărie cu prețul de
piață al animalelor, sau facturi,
bonuri de mână și alte aseme-
nea acte doveditoare> Acte
doveditoare privind sumele
cerute drept despăgubiri,
dovada se poate face prin fac-
turi privind achiziția de semi-
nțe, ierbicide, s.a.m.d, declarații
pe propria răspundere că s-au
executat lucrările sau pot fi
atașate orice alte documente
care pot dovedi sumele solici-
tate drept despăgubiri> Formu-
lar de declarare eveniment
(F3)> Fotografii , înregistrări
video, declarații ale martorilor
și alte asemenea probe care
dovedesc paguba produsă.

Se cuvine subliniat faptul că
din cauza procedurilor greoaie,
fermierii sătmăreni n-au fost
despăgubiţi pentru pagubele
produse de animalele sălbatice
în culturile agricole. S-au eval-
uat pagubele şi demersurile s-
au blocat.

C.A.

Procedura de obţinere 
a despăgubirilor pentru 
pagubele produse 
de animalele sălbatice



CAsE

l Cas[ Valea-Vinului. (

0745.312.597
l Cas[ de vacan\[ Bercu Ro;u
+ 7 ari teren. ( 0745.600.790
l V]nd cas[ `n t[t[re;ti, anexe
;i gr[din[ 37 ari. (

0755.578.141
l Cas[, gr[din[ mare, anexe,
loc. Apa. ( 0745.634.314 
l V]nd cas[ cu etaj, loc.
Ciuperceni. Info (

0742.549.670, 0721.353.533
l V]nd cas[ Baba Novac, str. N.
B[lcescu nr. 18. ( 0261.875.881
l V]nd cas[ cu etaj, zona 14
Mai, termopane noi, 3.5 ari -
62.000 euro. ( 0757.622.532

APARTAMEnT 2 CAMERE

l V]nd apartament 2 camere,
Micro 17 vizavi de Unicarm, etaj
4, decomandat, acoperi;,
microcentral[, geamuri
termopan. ( 0749.690.131

Proprietar, v]nd apartamente 2-
3 camere, bloc nou, strada
Gellert Sandor. (

0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 

l V]nd ap. 2 camere, etaj 3,
Solidarit[\ii, Ipote;ti 1/53. (
0743.351.893
l V]nd/`nchiriez ap. 2 camere
central. ( 0749.063.949
l V]nd apartament cu 2 camere
`n Micro 17, la etaj 2. Info (
0745.245.035
l V]nd apartament 2 camere `n
Carpa\i II. ( 0749.210.218
l V]nd apartament 2 camere.
( 0787.810.732
l V]nd ap. 2 camere, str.
Careiului, vizavi de Lidl, etaj X,
renovat recent. ( 0770.248.275
l Vindem apartament `n Micro
14, 2 camere, bloc c[r[mid[. (
0742.647.776, 0744.975.507

APARTAMEnTE 3 CAMERE 

l Apartament nou, 3 camere,
etajul 1, Centru nou. (

0749.089.956
l Apartament 3 camere, etaj 4,
M17. ( 0751.082.658
l V]nd ap. 3 camere
Solidarit[\ii, etaj IV, 20.000 euro
neg. ( 0771.423.818
l Apartament central,
c[r[mid[, renovat, mobilat. (
0770.369.452

APARTAMEnTE 4 CAMERE

l V]nd ap. 4 camere, Micro 17,
B-dul Independen\ei UU63. (
0756.381.688, 0744.217.276
l Apartament construc\ie nou[,
4 camere, central. (

0749.089.956
l V]nd apartament 4 camere,
Centru Nou, 60.000 euro
negociabil. ( 0749.945.278
l V]nd / schimb apartament,
125 mp. ( 0752.851.290

TEREnURI 

l 10 ari intravilan, dup[ M16.
( 0746.110.736
l teren P[ule;ti. (

0745.312.597
l teren 29 ari Stupilor, 1590
euro / ar, negociabil. (

0745.775.348
l 1 ha teren intravilan, Pot[u,
curent + ap[. ( 0745.600.790
l V]nd 10 ari teren intravilan,
strada Odoreului. (

0747.227.368
l V]nd teren intravilan 58 ari
`ntre Odoreu ;i B[b[;e;ti, l]ng[
Maritim. ( 0748.400.085
l V]nd teren intravilan `n Viile
Satu-Mare, 23 ari - 200 euro/ar.
( 0770.122.409
l V]nd 20 ari `n R]tu Mare. (
0748.103.425
l V]nd teren extravilan,
posibilitate transformare
intravilan, 660 mp, Curtuiu;. (
0770.248.275

sCHIMBURI

l Schimb apartament 2 camere
pe cas[. ( 0745.775.348

V}nZ{RI AUTO 

l V]nd Dacia Logan MCV, 1.5
diesel, fabricat 2010, pre\ 3500
euro. ( 0770.372.367

V}nZ{RI AUTO sTR{InE 

l V]nd Ford Focus, 2001. (
0748.507.825

CUMp{R{RI AUtO
StR{INE 

l Cump[r autoturisme avariate
sau rabla. ( 0757.747.469

Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. (

0757.812.423

l Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. Asigur
radierea ;i transport gratuit. (
0726.222.209

~NChIRIERI AUtO StR{INE 

l Autoturisme. (

0743.450.946

V}nZ{RI dIVERsE

V]nd pele\i pentru foc - pre\
produc[tor. ( 0748.400.085

l Rezervoare 1000 litri, butoaie
200 litri. ( 0745.143.143 
l Lemne fag. ( 0740.559.739
l Lemne fag. ( 0758.101.633
l Lemne boci. ( 0752.805.639
l V]nd lemne de foc ;i
rumegu;. ( 0745.143.143 
l V]nd lemne de foc< fag ;i
carpen 180 mp. ( 0741.768.118

Briche\i Ruf de fag, 700 Ron to.
( 0748.911.480

trotinet[ electric[ Wide
Wheelmercame 500W. (

0745.775.348

l Lemne de foc. (

0727.538.530
l Covoare persane rom]ne;ti
vi;inii pu\in folosite 3/4 ;i 2,5 /
3,5 m, mas[ inox de 1,60 m. (
0755.790.325
l V]nd butoaie inox. (

0741.487.301
l V]nd betonier[ f[cut[ la
comand[. ( 0741.073.618
l V]nd structuri metalice din
europrofile pentru hale
industriale. ( 0773.383.354
l V]nd 2 buc sobe de teracot[,
nedesf[cute. ( 0743.901.725

V}nZ{RI MOBIl{ 

l Mese, scaune. (

0745.312.597

sPA|II COMERCIAlE

l Chirie spa\iu ultracentral
strada Petofi 14, 84 sau 53 mp.
( 0742.318.209

AGRICOlE

l V]nd tractor Belarus, 80 cai
putere, `n stare f. bun[. (
0757.383.106
l V]nd porumb. (

0745.854.136

AnIMAlE 

V]nd pui 2-3 kg, crescu\i la
curte cu cereale, 10 lei/ kg viu,
15 lei/kg t[iat, transport-gratuit.
( 0746.203.540

l V]nd porci 250 kg. (

0775.615.614
l V]nd porci 260 - 280 kg, SM.
( 0788.949.409
l V]nd purcei. ( 0741.114.308
l V]nd c[\ei Saint Bernard. (
0751.399.982
l V]nd vaci cu lapte. (

0740.998.789

V]nd lapte de capr[. (

0745.049.137

l V]nd c[\ei de paz[ Moscovit
( 0756.623.200

CITA|II 

l Numi\ii Vida Serena, Gellert
terezia, Nistor Ileana, Vida
Ileana, sunt cita\i `n calitate de
p]r]\i `n cauza dosar nr. 19881
/296/2019 al Judec[toriei Satu
Mare la data de 25.06.2020, sala
7, ora 9.30, av]nd ca obiect
ie;irea din indiviziune. 

CHIRII

l Spa\ii 100 - 1500 mp. (
0744.578.910
l ~nchiriez apartament 2
camere, Micro 15, l]ng[ Spitalul
Nou, vizavi pia\a Some;. (
0771.629.959, 0361.882.300
l ~nchiriez/v]nd garsonier[. (
0774.628.564
l Chirie. ( 0740.362.877
l ~nchiriez garsonier[ din
usc[torie, utilat[ ;i mobilat[ `n
M17, pre\ 100 euro. (

0744.276.878
l Dau `n chirie garsonier[,
birou zon[ central[. (

0742.390.675
l Dau `n chirie garsonier[. (
0747.410.304
l Chirii! Ap. 3 camere `n Micro
16> garsonier[ pe Ostrovului.
Detalii la ( 0771.250.126
l Dau `n chirie cas[, M[d[ras.
( 0756.777.493
l ~nchiriez apartament 3
camere. ( 0744.245.822
l ~nchiriez cas[ `n Satu Mare,
str. Avram Iancu. Rela\ii la (
0746.488.877

CUMP{R{RI

l Cump[r apartament cu 2
camere `n Satu Mare, etajul 1 sau
2 de preferat cartier Micro 17.
( 0753.569.995
l Cump[r[m pene vechi, noi.
( 0753.500.698
l Cump[r ceasuri JWC,
Omega. ( 0751.193.885

Cump[r fier vechi ;i neferoase,
acumulatoare auto, transport
gratuit, plata pe loc. (

0730.444.660

l Cump[r ma;ini pentru
programul Rabla. Asigur
radierea. ( 0757.649.685 
l Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. Asigur
radierea ;i transport gratuit. (
0748.055.158 

~MPRUMUTURI 

l CAR Comcas Credit IFN
acord[ `mprumuturi `n condi\ii
avantajoase, rapid ;i eficient. (
0741.091.606

PIERdERI

l Pierdut po;et[ cu acte
personale, g[sitorului ofer
recompens[ substan\ial[. (

0721.191.825
l Nagy textile SRL, ̀ nregistrat[
la ONRC sub num[rul
J30/413/2003, CUI 15457958
pierdut certificat constatator nr.
29805/09.09.2008. ~l declar nul. 
l Nagy textile SRL, ̀ nregistrat[
la ONRC sub num[rul
J30/413/2003, CUI 15457958
pierdut certificat constatator nr.
19693/07.06.2005. ~l declar nul. 

COnTACTE InTIME 

l Blond[ fierbinte. (

0757.503.371

PREsT{RI sERVICII

l execut[m demol[ri, s[p[turi,
orice, cu buldoexcavator. (
0753.653.304
l execut[m cabane lemn,
terase, foi;oare. ( 0751.242.990
l Acoperi;uri case, proiecte,
izol[ri. ( 0752.836.339
l Instala\ii sanitare, gaz,
canaliz[ri, desfund[ri. (

0747.193.583

l Repar frigidere, ma;ini sp[lat
la domiciliu. Ofer garan\ie. (
0261.766.572, 0361.806.612,
0745.868.542, 0766.544.498
l Forez f]nt]ni. (

0742.235.813
l Ra;chetez ;i pun parchet cu
utilaj profesional, ofer calitate.
( 0746.623.401
l execut renov[ri apartamente,
case de la A-Z, finisaje, gresie,
faian\[, parchet, pavaje, betoane.
( 0754.513.544
l Ra;chetez ;i pun parchet
masiv ;i laminat, cu ma;in[ cu
aspirator. ( 0742.397.265
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria Be. (

0740.794.370
l execut finisaje, montat u;i-
parchet de la A-Z. (

0754.609.906
l S[p[m manual, funda\ii,
canaliz[ri, orice construim
garduri, consolid[m funda\ii,
case, demol[m. ( 0731.753.800
l Cur[\im, ad]ncim f]nt]ni. (
0731.753.800
l Firm[ execut[ case cu
materiale proprii, P+M, 200 mp,
43.000 euro + lucr[ri `n
construc\ii A/Z. (

0747.683.513, 0753.886.891
l Repara\ii acoperi;uri, \igl[
metalic[, hidroizola\ii. (

0756.637.012
l “Pufosul” - cur[\[torie perne,
plapume, lenjerii. (

0757.335.648, 0742.235.813
l execut[m acoperi;uri,
hidroizola\ii, mici repara\ii,
urgente. ( 0758.136.911
l Finis[ri de la A-Z. (

0752.619.766
l execut[m, gletuim, zugr[vim,
gresie, faian\[, gipscarton,
acoperi;uri. ( 0749.945.121
l tapi\ez canapele. (

0749.596.016

execut[m orice lucr[ri
construc\ii. ( 0799.925.060
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CUMP{R FIeR VeCHI, 
CUPRU, aLUMInIU, aLaM{, 

PVC - TeRMOPan, 
aCUMULaTORI aUTO. 

Transport gratuit-plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 0753-836274

CUMp{R{RI

tRANSpORt tURISM

DanIseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.

VâNZ{RI CASE

VâNZ{RI Ap. 2 CAM.

VâNZ{RI Ap. 3 CAM.

VâNZ{RI Ap. 4 CAM.

VâNZ{RI tERENURI

SChIMBURI

AUtO ROMâNE:tI

AUtO StR{INE

VâNZ{RI DIVERSE

VâNZ{RI MOBIL{

SpA|II COMERCIALE

VâNZ{RI AgRICOLE

VâNZ{RI ANIMALE

CItA|II

ChIRII

~MpRUMUtURI

pIERDERI

CONtACtE INtIME

pRESt{RI SERVICII



l Recondi\ionez van[. (

0757.996.630
l execut[m lucr[ri construc\ii
A la Z. ( 0759.812.563
l Ferestre, u;i termopan la
comand[< Cuza Vod[ 10
(Macosterm) ( 0746.987.480
l execut lucr[ri `n construc\ii.
( 0741.565.046
l Hidroizola\ii bituminoase. (
0753.915.246
l Repar tV. ( 0745.464.289
l Confec\ion[m ferestre ;i u;i
termopane ( 0742.886.340
l tencuit, glet, tinci, zugr[vit,
izola\ii ext. ( 0743.555.613
l Montaj, repara\ii, `ntre\inere
acoperi;, garduri din ;ipc[
metalic[, oferim consultan\[
gratuit[. ( 0756.613.507
l ~ngrijesc b[tr]ni la domiciliul
meu. ( 0753.108.247
l Interven\ii-repara\ii ap[,
canal, `nc[lzire. ( 0747.485.004

l tapi\ez canapele. (

0747.410.304
l tencuim, izola\ii, gresieri,
garduri, gletuim, acoperi;uri,
renov[ri. ( 0742.460.065
l execut finisaje interioare,
gresie, parchet, rigips, fa\ade
polistiren. ( 0755.637.135
l execut acoperi;uri. (

0755.959.489
l t[iatul lemnului la domiciliul
clientului. ( 0742.155.652
l execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid. (

0758.528.653
l electrician. ( 0261.736.032

TRAnsPORT TURIsM

l tract[ri-auto. (

0755.863.222
l transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (

0743.488.272

Marf[-mut[ri. ( 0753.807.001

Marf[-iein. ( 0745.049.715

l transport locuri `nguste 3-7
mc nisip, balast, p[m]nt, moloz.
( 0755.671.938

Balastru 150 ron. (

0747.372.280

l transport-mut[ri. (

0755.863.222
l transport persoane Austria.
( 0740.794.370
l transport nisip, balast, piatr[,
p[m]nt, moloz 6-10-20 mc. (
0745.203.220

CERERI sERVICIU

l Caut de lucru la c[lcat. (
0740.088.610
l economist[ cu experien\[,
caut loc de munc[ `n domeniu,
program L-V 8.00 - 16.00. (
0740.831.687

OFERTE sERVICIU

l Angajez muncitori
construc\ii. ( 0764.382.210
l Angaj[m cus[toare fe\e
pantofi. Informa\ii (

0745.590.434
l Angaj[m muncitori califica\i

;i necalifica\i `n construc\ii,
salariu motivant. (

0753.653.304

Abo Mix S.A. Satu Mare
angajeaz[< - Director tehnic> -
Director produc\ie. Pentru
informa\ii suplimentare suna\i
la ( 0747.029.600. A;tept[m
CV-urile pe jobro@abomix.com
sau la sediul firmei str.
Depozitelor nr. 31

l Angajez muncitori `n
construc\ii< fierari, dulgheri,
finisori. ( 0743.333.872

SC Vonhaz SRL angajeaz[
zidari, l[c[tu;i ;i dulgher. (
0722.394.052

l Angajez muncitori
construc\ii, plata la zi, 10 lei/or[
salahor, 20 lei/or[ me;ter. (
0747.683.513, 0753.886.891
l Angaj[m v]nz[toare pentru
gelaterie. ( 0745.590.434
l Caut cioban. (

0745.367.303, 0769.473.824
l Angaj[m femeie de serviciu la
Ciuperceni. ( 0770.218.391
l Design For Life - Companie
German[-Olandez[, producem
mobilier tapi\at de `nalt[ calitate
;i dorim s[ ne extindem echipa
de lucru. Dac[ e;ti tapi\er,
confec\ioner, croitor, finisor
piele ;i vrei s[ faci parte dintr-un
colectiv bun, te a;tept[m s[ faci
parte din echipa noastr[!
Oferim salarii atractive, tichete
de mas[, 15 lei/zi. Informa\ii la
sediul firmei strada Uzinei nr. 6-
8 `n incinta fostei textila
Ardeleana, sau la (

0732.331.794, 0261.839.664 
l Angajez ;ofer distribuitor. (
0745.849.985
l Angajez ;ofer curse Austria,
categoria D. ( 0771.547.519
l Angaj[m l[c[tu;i ;i sudori,
Carei. ( 0744.520.219

l Caut om la animale. (
0740.998.789
l Caut meseria;i buni cu plata
la zi, antialcoolici. (

0754.609.906
l Societate cu profil cur[\enie
angajeaz[ personal `n parcul
industrial sud, pentru cur[\at
hale industriale. Informa\ii (
0742.066.702, 0724.066.702,
0751.085.541

Angajez instalator la ;trand
termal SM. ( 0745.492.001

l Angaj[m t]mplari cu
experien\[ `n domeniu, mobil[
la comand[. ( 0744.804.324

Fabrica de mobil[ din Culciu
Mare angajeaz[ t]mplari cu
experien\[, asigur[m transport.
( 0753.267.154, 0744.330.875,
0754.682.235

l SC Betasil SRL cu sediul `n
jud. Satu Mare, com. Prilog nr.
110, angajeaz[< 3 faian\ori, 4
zugravi, 6 zidari ;i 1
excavatorist. Pentru mai multe
detalii ne pute\i contacta la
adresa de e-mail<
betasil75@yahoo.com
l Societate comercial[
angajeaz[ stivuitorist, l[c[tu;,
mecanic. ( 0742.262.250,
0746.540.113
l Caut ;ofer pe camion
Mercedes 7.5 to. (

0742.416.273

Angaj[m v]nz[toare cu sau f[r[
experien\[ `n C[line;ti Oa;,
program flexibil, salariu atractiv,
accept[m ;i eleve. (

0745.844.339

Angajez v]nz[toare magazin
p]ine zona Micro 17. (

0744.785.254

l Angajez muncitor construc\ii.
( 0753.915.246

PROPUnERI AFACERI 

l Ocazie!!! V]nd afacere
restaurant central. (

0752.230.626
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Sud O ku Sud O ku - un joc pentru inteligen\i 
         scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.
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Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul Informa\ia Zilei

tIgL{ MEtALIC{
tABL{ CUtAt{

JghEABURI :I BURLANE
BILKA, Nr. 1 `n ACOpERI:URI!

~n SAtU MARE, Str. Energiei, Nr. 5

VeKban s.R.L.
partener Autorizat BILKA
11 ANI DE EXpERIEN|{

:I pROFESIONALISM
plata ;i `n 6 rate!

0723-522.010 > 0744-545.296 
E-mail< vekban@yahoo.com

Căutăm să întregim 
echipa de la #hotelpoesis 

cu o persoană care 
să iubească ordinea 

și curățenia cel puțin la fel
de mult ca noi! 

Dacă ai vreo cunoștință
care se potrivește sau ai

putea fi chiar tu viitoarea
noastră colegă, așteptăm un

telefon la 0744127595 

Angaj[m personal 
pentru service de anvelope 

cu sau f[r[ experien\[, 
cu salariu motivant.

0728.985.717

COMUNICAT DE PRESĂ
Comuna Halmeu implementează proiectul ROHU391 „Logistică transfrontalieră: 

parteneriat în cooperare în domeniul ocupării forței de muncă“,
finanţat din fondurile Programului INTERREG V-A România-Ungaria

Halmeu, 27.05.2020
În perioada 01.02.2020-31.01.2022, Comuna Halmeu, în parteneriat cu Primăria orașului Ajak (Ungaria)
derulează proiectul ROHU391 „Logistică transfrontalieră: parteneriat în cooperare în domeniul ocupării
forței de muncă“, finanţat în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră INTERREG V-A România-
Ungaria, având un buget total de 2.356.602 EUR, din care contribuţia Uniunii Europene (FEDR) 2.003.111,70
EUR.
Obiectivul general al proiectului constă în intensificarea cooperării dintre actorii de pe piaţa muncii în vederea
îmbunătăţirii capacităţii pieţei muncii din zona transfrontalieră româno-maghiară.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:
- construirea unui centru logistic de o suprafaţă de 500 mp în Ajak, respectiv a unui centru  logistic, o hală
frigorifică pentru legume şi fructe de o suprafaţă de 1480 mp la Halmeu, pentru depozitarea produselor agricole
recoltate din zona comunei Halmeu;
- organizarea unor activităţi comune cu localitatea parteneră Ajak având ca scop îmbunătățirea ocupării forței
de muncă şi promovarea cooperării dintre actorii pieţei muncii din zona transfrontalieră: realizarea unei analize
comune a pieţei muncii, elaborarea unei strategii integrate de dezvoltare şi planuri de acţiune, crearea unei
baze de date online a locurilor de muncă libere, organizarea unor forumuri şi târguri de locuri de muncă
comune, organizarea de cursuri de formare pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii din zona transfrontalieră,
precum şi colectarea şi adaptarea bunelor practici. 
Centrele logistice nou înfiinţate vor asigura celor doi parteneri un cadru adecvat pentru cooperare, prin
organizarea cursurilor de formare profesională şi a schimburilor de experienţă pe ambele părţi ale graniţei,
precum şi prin diseminarea bunelor practici. Ca atare, prin înfiinţarea şi funcţionarea acestor centre proiectul
va facilita cooperarea transfrontalieră în domeniul ocupării forţei de muncă, cu scopul de a îmbunătăţi condiţiile
infrastructurale şi umane ale instituţiilor implicate din judeţele Satu Mare şi Szabolcs-Szatmár-Bereg.
Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute de la doamna Szmuriga Mariana – coordonator de proiect
– la telefon 0261773673 sau prin e-mail la adresa primariahalmeu@yahoo.com.

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanţării unor proiecte comune româno-ungare, care
abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniţei şi care necesită o abordare comună, precum şi soluţii
inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a
programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ
232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European
de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Satu Mare, Bihor, Arad şi Timiş pe
partea română a graniței şi, respectiv, judeţele Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés şi Csongrád pe
partea ungară a acesteia.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.

Parteneriat pentru un viitor mai bun www.interreg-rohu.eu

BERBEC. tu ești capabil să faci
sacrificii mari pentru cei dragi.
Orice ți se cere faci cu mult drag,
pentru că pui mare preț pe bucuria
lor, chiar dacă tu trebuie să depui
un efort suplimentar pentru binele
lor. Când ei sunt bucuroși, simți că
și tu ți-ai îndeplinit sarcina. 

tAUR. te deranjează niște
mărunțișuri, pe care cei din jur
nici nu le-ar fi băgat de seamă, dar
tu, fiind mai sensibil, ai fi în stare
să-ți strici ziua din cauza lor.
Noroc că te sună un prieten, care
te molipsește și pe tine cu bună
dispoziție și te face să uiți de
inconveniente. 

gEMENI. Ajunge la urechile tale
o informație interesantă, sau o
veste bună, care va avea efecte
excelente dacă ai să faci uz de ea
cât mai repede. Însă, dacă te
prinde tocmai într-un moment de
indiferență ai putea rata o șansă
bună, deci nu privi nimic cu
pasivitate.

RAC. Vei avea parte de o reușită
într-un anumit domeniu, de
clarificarea unei neînțelegeri, deci
e firesc să te bucuri într-o astfel de
situație. totuși, deocamdată stai
calm, nu le povesti tuturor,
așteaptă un pic, să fii sigur că
lucrurile se așează, căci mai ai
puțină treabă.

LEU. te afli într-o competiție
intensă ce se apropie cu pași repezi
de final, rezultatul căreia va
influența mult evoluția ta
profesională. Ai grijă cum îți
împarți timpul acum, pe ultima
sută de metri, să poți termina toate
la timp și să iasă totul așa cum îți
dorești tu.

FECIOARĂ. tocmai persoana cea
mai dragă ți se opune astăzi și nu
pricepi de ce nu este de acord cu
tine. Abia după ce își expune
argumentele vei înțelege atitudinea
sa. Ai să-i dai dreptate și îți vei
revizui și tu planurile în care ai fi
vrut să-l antrenezi și pe el.  

BALANȚĂ. treci printr-o
perioadă plină de emoții, multă
muncă și toate sunt legate de
termene limită. Simți că nu vei
rezista până la capăt, că nu vei
reuși să le finalizezi așa cum ai fi
vrut, dar această stare este doar
efectul stresului, nu oglindește
deloc realitatea. 

SCORpION. Starea ta fizică nu se
află la cote maxime, iar dacă n-ai
să-ți acorzi un timp de răgaz,
situația s-ar putea agrava. Când
organismul își cere drepturile, nu
mai analiza ce pierzi, cât te costă,
sau ce ai de terminat, căci
sănătatea este mult mai
importantă! 

SĂgEtĂtOR. Fii cât se poate de
corect în tot ce ai de făcut, pentru
că ai de lucru cu instituții care
funcționează pe bază de reguli
foarte stricte. Dacă reușești să te
conformezi cu ele vei avea câștig
de cauză, totul va fi justificat și nici
ulterior nu vei avea probleme.

CApRICORN. Dai cu greu din
mână orice sumă, depui efort să
faci economii, ții cu dinții de
fiecare bănuț, parcă  ți-ai face griji
de ziua de mâine. Nu mai exagera
gravitatea facturilor și nu fii
posesiv, pentru că sunt doar niște
plăți pe care trebuie să le faci lunar.

VĂRSĂtOR. Ziua de astăzi este
plină cu simboluri aparte pentru
tine. Simți de parcă te-ai afla sub o
aripă protectoare, ca și cum un
înger păzitor te-ar ocroti mereu,
oriunde mergi și orice faci, iar
când te simți în siguranță ai
curajul să faci lucruri importante
în viață.

pEȘtI. Simți nevoia să vorbești cu
cineva despre planurile tale, dar
alege-ți cu atenție confidentul,
pentru că nu toată lumea trebuie
să afle ce vrei să faci. Nu oricine se
bucură sincer de reușita altora,
unii sunt chiar fericiți dacă reușesc
să bage cuiva bețe în roate.

HOROsCOP

Curățenie generală, curățenie 
după constructor, curățenie `nainte 

și după evenimente!

Dacă apelezi la firma de curățenie ENI și
gEORgE SRL, consideră problema rezolvată.

Servicii prompte cu echipamente performante.
tel.< 0743933623, 0722606697 sau email

eni_george@yahoo.com

Cite;te zilnic ;tirile 
de m]ine pe

www.informatia-zilei.ro

tRANSpORt tURISM

CERERI SERVICIU

OFERtE SERVICIU

pROpUNERI AFACERI


