
Cu inima fr]nt[ de durere
anun\[m `ncetarea din
via\[ a celui care a fost so\,
tat[, socru ;i bunic CaVa:I
IOan la v]rsta de 69 ani. 

Te vom p[stra ve;nic `n
suflet ;i `n amintire.
~nmorm]ntarea are loc azi,
07.07.2020, ora 14.00, la
cimitirul privat de pe strada
ama\ului.
So\ia Eleonora, fiicele Alina
;i Rodica cu so\ul Ciprian ;i
nepotul Eduard 

____________

Cu ad]nc[ triste\e anun\[m
`ncetarea din via\[ a celei
care a fost mam[ ;i bunic[
iubitoare, BRan
TeReZIa. slujba de
`nmorm]ntare are loc azi,
07 iulie 2020 ora 13<00 la
capela din localitatea
Iegheri;te. ~l rug[m pe
Bunul dumnezeu s[-i dea
odihn[ ve;nic[!
Copiii Carmina, Violeta,
Ovidiu, Nadia ;i cu familiile

COndOlean|e

Cu ad]nc[ durere ne lu[m
r[mas bun de la mama
colegei noastre Bran
Violeta. dumnezeu s-o
odihneasc[ `n pace.
Colectivul colegiului
Economic Gheorghe Drago;

____________

suntem al[turi de na;a
noastr[ Cava;i lenu\a ;i de
veri;oarele alina ;i Rodica,
`n aceste clipe grele
pricinuite de trecerea `n

nefiin\[ a na;ului nostru
CaVa:I IOan. sincere
condolean\e `ntregii
familii.
Finii Dorina ;i Vasile Silaghi

____________

suntem al[turi de veri;orii
no;tri :tefan ;i Constantin
B]rsan ;i ̀ ntreaga familie la
desp[r\irea de draga lor
mam[ B}Rsan eMIlIa.
dumnezeu s-o odihneasc[.
Familia Codrean Ovidiu

____________

Un g]nd de m]ng]iere ;i
sincere condolean\e
transmitem dragilor no;tri
prieteni, sorin ;i Ioana
Petrescu, `n marea durere
pricinuit[ de moartea
scumpului tat[ respectiv
socru. dumnezeu s[ aline
suferin\a familiei `ndoliate
;i s[ le dea putere pentru a
trece peste aceste momente
grele ;i nedrepte.
Bianca ;i Cornel

____________

suntem al[turi de colegii
no;tri B]rsan Constantin ;i
dia `n aceste momente
grele c]nd se despart de cea
care a fost mam[, soacr[ ;i
bunic[ iubitoare. sincere
condolean\e familiei greu
`ncercate. dumnezeu s-o
odihneasc[ `n pace.
Colegii din cadrul
Parchetului de pe l]ng[
Tribunalul Satu Mare
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Constructorii de case
trebuie să se adapteze noilor
vremuri de criză și să vină cu
oferte atrăgătoare pentru a-și
vinde locuințele. Multe dintre
ele sunt ansambluri rezidențiale,
ridicate înainte de apariția
pandemiei. Iar planurile le-au
fost date peste cap. Iar acum
caută să se adapteze.

Dacă te uiți în această
perioadă pe site-urile cu
anunțuri imobiliare, o să observi
câteva schimbări. Pe de-o parte,
chiriile au scăzut, iar
proprietarii mai lasă la preț
tocmai pentru a fi siguri că-și
găsesc chiriași și nu stau cu
locuințele goale.

Pe de altă parte, în primele
șase luni ale anului s-a observat
și o creștere a prețurilor pe zona
de case. Pandemia i-a făcut pe
mulți să-și dorească o locuință
cu curte și eventual într-o zonă
cu aer cât mai puțin poluat. La
apartamente n-au fost mari
schimbări în afara celor dictate
de piață.

Dar constructorii care au
ridicat ansambluri rezidențiale
riscă să rămână cu locuințele
nevândute. Pentru că oamenii
preferă să țină de bani și să nu se
arunce în achiziții costisitoare.
Așa au apărut ofertele care
presupun un avans mai mic și
un timp mai mare în care poate
fi achitată integral locuința.

Una dintre soluții vine de la
o firmă din domeniul imobiliar<
un avans de doar 10% față de
15% cât se percepea în mod

normal și plata locuinței în
următorii 15 ani de la finalizare. 

Prime Kapital susține că e
un program pentru achiziția de
locuințe gândit pentru a veni în
sprijinul cumpărătorilor și îi
susține în decizia de a
achiziționa o locuință în această
perioadă de “nouă normalitate”.
În ofertă se mai regăsește și
garanția returnării avansului
plătit dacă locuința nu e
finalizată la timp, eliminarea

riscului de creștere a prețului în
viitor, reduceri de preț
semnificative precum și
posibilitatea contractării unui
credit de la dezvoltator pentru
achitarea restului de preț.

E o ofertă care, la prima
vedere, reprezintă avantaje
pentru ambele părți. 

Clienții se pot muta îndată
ce locuința e finalizată, iar
dezvoltatorul își recuperează
banii, chiar dacă într-o perioadă

mai lungă de timp.  Spre
exemplu, pentru o locuință cu
un preț total de 85.000 de euro,
se va achita o chirie lunară de
numai 158 euro în primul an.
Suma se scade din prețul total al
locuinței.

O a doua variantă ar fi
posibilitatea obținerii unui
credit de la dezvoltator pentru
maximum 75% din valoarea
locuinței la momentul încheierii
contractului de vânzare.

Influen\a pandemiei asupra achizi\iei de locuin\e

Programul Prima Cas[ va
reporni în dou[ săptămâni, dar
cu noi condiții pentru cei care
vor să-și cumpere o cas[ și va
include și finanțare pentru
dezvoltatorii imobiliari.

Pentru început, Prima Cas[
va sc[pa de caracterul social,
adică nu va mai fi restricționat
doar pentru cei cu venituri mici,
așa cum îl "croșetase" fostul
ministru de Finanțe, Eugen
Teodorovici, va include garanții
diferențiate și condiții legate de
construcție pentru dezvoltatorii
imobiliari.

"Programul Prima Cas[ a fost
lansat în criza trecut[ ca o form[
de a stimula construcția de
locuințe. A fost un ajutor dat
atunci celor din industrie, dar și
celor care doreau să-și cumpere o
cas[ în perioada acelei crize. Este
un program de criz[. El așa ar
trebui interpretat. Și din punctul
meu de vedere acest program
trebuia restrâns destul de mult,
când economia a început să-și
revină", a declarat președintele
FNGCIMM, Cristian Păun.

Din păcate, nu s-a întâmplat
așa. În perioada de boom chiar l-
au relaxat și mai tare, adică s-a
acționat prociclic. Acum a venit
criza, și în mijlocul ei
Parlamentul României s-a trezit
să devin[, brusc, foarte atent, și
să nu își mai dorească ca toată
lumea să poată să beneficieze de
acest program mergând pe
micșorarea valorii caselor
acceptate în finanțare și prin
condiționarea foarte drastic[ de
venit a celor care pot accesa
Prima Cas[.

Practic, programul numit "O
cas[, o familie" a devenit mult
mai restrictiv și inaccesibil unei
categorii foarte largi de rom]ni,
asta în condițiile de criz[.

"Atunci, noi ne-am trezit cu
nenumărate discuții, să le
spunem așa, atât din partea
potențialilor beneficiari, cât și din
partea potențialilor dezvoltatori
de proiecte imobiliare care și-au

exprimat dezacordul cu formula
propus[ atunci, cerând să
adapteze programul la situația de
fa\[. 

Cu atât mai mult cu cât
programul "O familie, o cas[" a
apărut la final de martie, început
de aprilie, f[ră nicio norm[
tranzitorie care să permită celor
care au aplicat până atunci să
acceseze credite. Astfel că cei care
au aplicat pentru o cas[ prin
programul Prima Cas[ ieri, azi
ajunseseră pe programul "O
familie, o cas[" și și-au pierdut
avansurile date pentru că legea a
venit foarte prost f[ră aceast[
situație de tranziție", a mai
declarat Cristian Păun.

Programul Prima Cas[ va
include finanțare pentru
dezvoltatorii imobiliari

În urma unor discuții foarte
deschise, Guvernul a venit cu un
program destul de interesant.
Acest program vine și impune
niste condiții dezvoltatorilor
imobiliari.

"Vedem tot felul de proiecte
imobiliare care nu au conexiune

la rețeaua de canalizare, sunt
făcute în mijlocul câmpiei și apoi
îi lasă pe locuitori să se descurce
cu transportul în comun și cu
altele", spune ;eful FNGCIMM.

Programul recunoaște un
lucru care este foarte clar pentru
toată lumea< în proiectele
imobiliare care sunt niste
proiecte cu ciclu de producție
destul de lung exist[ și o
problem[ de finanțare pentru că
doar parțial proprietarul
finanțează acest proiect de la bun
început.

"O parte din fluxurile de
capital sunt suportate de
dezvoltatorul imobiliar, și atunci
exist[ și aceast[ problem[ la
accesul de finanțare. De aceea,
am zis că ar fi bine o astfel de
facilitate pentru dezvoltatori mai
ales că mulți au destule dificultăți
în a se înscrie într-un program de
tipul IMM Invest. Deci, ei pot
primi o garanție pentru
finanțarea acestor proiecte dac[
ele respect[ standardele pe care le
va impune de acum înainte statul
prin acest program", a mai
afirmat Păun.

Potrivit lui, dac[ săptămâna
aceasta se adopt[ OUG,

FNGCIMM se va mișca foarte
repede cu normele săptămâna
viitoare, și crede că, în maximum
doua săptămâni, programul
devine funcțional cu tot ce
trebuie astfel încât cine aplic[ să
poată să meargă la banc[.

"Normele vor stabili toate
acele criterii< cum poți să intri în
program ca dezvoltator, cum poți
să intri în program ca potențial
beneficiar. Programul mai face o
distinc\ie important[. El clasific[
aprtamentele construite prin
program în funcție de tipul lor",
a mai afirmat Păun. Și anume,
trecând peste garanția de aproape
8 milioane de euro pe care o oferă
statul și merge la un procent de
garantare de aproape 60%, exist[
procente de garanție diferențiată<
- 80% daca iți cumperi o casa
prin dezvoltatorul respectiv
- mai scade dac[ locuința va fi
nou[, dar achiziționată printr-un
dezvoltator care nu este în
program
- 50% dac[ `ți cumperi o cas[ de
alt tip, renovat[ sau altfel.

Programul setează cumva
ni;te priorități ale statului pe
aceast[ zon[ a locuințelor pentru
tineri.

Modific[rile aduse la programul “Prima Cas[”

C]nd timpul este pe sf]r;ite
;i o fiin\[ drag[ ne p[r[se;te
pentru totdeauna, soarele `;i
pierde c[ldura razelor sale, iar
noi purt[m doliul ̀ ntunericului,
care r[m]ne `n urma lui. 

Profesorul 
PETRESCU IOAN 

s-a stins, l[s]nd un gol imens `n
sufletele noastre. drum lin
c[tre stele. dumnezeu s[-\i dea
odihn[ ve;nic[! nu te vom uita
niciodat[! 

Priveghiul va avea loc la
capela cimitirului ortodox din
sanisl[u, azi, 7 iulie, ora 19<00,
iar `nmorm]ntarea va avea loc
`n data de 8 iulie, ora 13<00, `n
sanisl[u.

So\ia Viorica, fiii Radu 
;i Sorin cu familiile lor

= deCese =
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== ==
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Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

Comenteaz[ articole pentru ziarul de m]ine
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Oamenii preferă să țină de bani și să nu se arunce în achiziții costisitoare

O parte din fluxurile de capital sunt suportate de c[tre dezvoltatorul imobiliar



Case

l V]nd cas[ cu teren ;i
gr[din[ `n Hrip, comuna
P[ule;ti, la 12 km de Satu
Mare. Informa\ii la (

0745.366.713, 0720.690.810
l Cas[ de vacan\[ Bercu Ro;u
+ 7 ari teren. ( 0745.600.790
l Vil[ Ama\ului, 85.000 euro,
www.imo-vest.ro, (

0743.284.965
l Vil[ `n P[ule;ti. (

0752.583.073
l Cas[ Valea Vinului. (

0745.312.597
l V]nd cas[ `n Iojib aproape
de balastier[. ( 0723.546.762
l V]nd cas[ mare, accept
apartament+diferen\a. (

0770.580.853
l Vindem `n T[t[re;ti cas[,
anexe ;i 37 ari gr[din[. (
0729.273.342

aPaRTaMenTe 2 CaMeRe

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

0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 

l V]nd apartament 2 camere,
Carpa\i II. ( 0749.247.469
l Careiului, 44.500 euro,
www.imo-vest.ro, (

0743.284.965
l Carpa\i II, etaj IV, complet
renovat. ( 0735.309.142

aPaRTaMenTe 3 CaMeRe 

l Micro 14, Mure;ului, etaj 1,
41 mp, 33.000 euro. (

0757.961.334
l C2, 55.000 euro> Mirce;ti,
43.000 euro, www.imo-vest.ro,
( 0743.284.965
l V]nd apartament 3 camere,
97 mp, l]ng[ mall Nepi. (
0742.013.133

aPaRTaMenTe 4 CaMeRe

l V]nd apartament Micro 17,
etaj 3, 4 camere. (

0752.793.512
l V]nd ap. 122 mp, etaj II. (
0754.943.600
l V]nd ap. 4 camere, Centru
Nou. ( 0043.699.109.024.59

TeRenURI 

l 1 ha teren intravilan, Pot[u,
curent + ap[. ( 0745.600.790
l Teren intravilan 15 ari,
centru Ardud> calorifere
diferite Germania, s]rm[ gard.
( 0748.233.778
l Titulescu 6,7 ari> , (

0743.284.965
l V]nd teren intravilan 78 ari,
integral, pe drumul Veti;. (
0740.191.792
l V]nd teren intravilan, 7 ari,

utilit[\i, strada Maria. (

0752.275.790
l Teren P[ule;ti. (

0745.312.597
l V]nd 10 ari de p[m]nt `n
zona de agrement Noroieni. (
0770.122.409

V}nZ{RI aUTO sTR{Ine 

l Mercedes Vito. (

0745.312.597
l Ford Fiesta, 110.000 km,
2001, benzin[, 400 euro. (
0775.326.309

CUmP{R{RI AUTO
STR{INE

l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0745.607.517
l Cump[r autoturisme
avariate Rabla. (

0757.747.469
l Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla, asigur
radiere ;i transport gratuit. (
0726.222.209

~NChIRIERI AUTO
STR{INE 

l Autoturisme. (

0743.450.946
l ~nchiriez ma;ini. (

0740.794.370

V}nZ{RI dIVeRse

l V]nd lemne, de;euri,
rumegu;. ( 0745.569.712
l V]nd lemne de foc ;i
rumegu;. ( 0745.143.143 
l V]nd lemne foc, fag, carpen,
transport gratuit, 180 m. (
0742.948.254
l Rezervoare 1000 litri,
butoaie 200 litri. (

0745.143.143 
l Lemne foc. ( 0740.559.739
l V]nd lemne boci. (

0752.805.639
l V]nd aparat fitness Shaper.
( 0745.689.289
l V]nd \igle Leu. (

0753.915.246.
l Lemn de foc. (

0727.538.530
l V]nd c[rbune lignit, lemne
de foc esen\[ tare, asigur
transport jude\ul Satu Mare.
( 0722.692.316

sPa|II COMeRCIale

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

~nchiriem< - 3000 mp spa\ii de
depozitare, de diferite
dimensiuni, pretabile ;i pentru
produc\ie, av]nd toate
utilit[\ile (curent, ap[, gaz).
Magazin bar Transilvania,
magazin T[;nad, magazin
Carpa\i I. ( 0744.785.267

l Dau `n chirie spa\iu
comercial M.16, strada Gellert
Sandor. ( 0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 
l Central, 380 euro,
www.imo-vest.ro, (

0743.284.965
l ~nchiriez spa\iu str.
Careiului, 75 mp. (

0742.013.133

aGRICOle

l V]nd piese combine
agricole. ( 0742.792.827
l V]nd triticale, orz, porumb.
( 0747.830.823
l V]nd remorc[ 8 tone,
10.000 Ron, cistern[ ap[
10.000 litri, dou[ axe 4500
euro, piese combine Class Jhon
Deree. ( 0742.792.827

anIMale 

l V]nd porci gra;i. (

0741.919.243
l V]nd pui zbura\i ro;ii,
pestri\i, albi, g]t gola;, Botiz.
( 0743.935.003
l V]nd vi\ea. ( 0741.630.876
l Purcei, porci gra;i 120 kg.
( 0746.401.260, 0740.024.190
l Pui, ra\e, g];te ;i curci,
precrescute `n Ciuperceni. (
0744.961.898
l V]nd 12 ;oldani. (

0746.945.754
l V]nd t[ura;i ;i vi\ele. (
0755.830.526

CITa|II

l Se citeaz[ pentru data de
30.07.2020 la Judec[toria
Negre;ti Oa;, sala de ;edin\e,
orele 09<00 `n dosarul
220/266/2020 p]r]\ii Bud
Maricuta M.D. Moise Ioan,
Liska Mihaly ;i so\ia
Kormanyos Nucza, to\i cu
ultimul domiciliu, necunoscut,
dosarul av]nd ca obiect
uzucapiune, `n contradictoriu
cu reclaman\ii Cret Maria,
Fedorca Dumitru Dorel ;i
Fedorca Florica

dIVeRse 

l ~ngrijim persoane v]rstnice
`ntr-un centru privat. (

0740.463.442

CHIRII

l Spa\ii 50 - 1000 mp. (
0744.578.910
l Dau `n chirie spa\iu birou 63
mp ultracentral. (

0758.572.406
l Chirie ap. 2 camere
Solidarit[\ii. ( 0754.791.625
l ~nchiriez ap. 2 camere
mobilat, dotat, parcare, zon[
lini;tit[, pentru preten\io;i. (
0745.035.180

FelICIT{RI

Cu ocazia `mplinirii a 50 ani de
c[s[torie v[ dorim dragii no;tri
p[rin\i VasIle ;i FlORICa
POP, un sincer La mul\i ani ;i

mult[ s[n[tate. Din partea
familiei Codrescu ;i familia
Pop Daniela cu Marius

La mul\i ani! Pentru
PaRasCHIV
FlORenTIna-
MIHaela din
Satu Mare, la
`mplinirea
v]rstei de 5
ani;ori. ~i ur[m
mult[ s[n[tate, mult
noroc ;i fericire. 
Bunicii Melania ;i Mihai

l 2 - 3 camere, toate zonele,
www.imo-vest.ro, (

0743.284.965
l ~nchiriez apartament 2
camere, semimobilat, Micro
15, vizavi pia\a Some;. (
0771.629.959
l ~nchiriez ap. 2 camere
mobilat, dotat, parcare, zon[
lini;tit[, pentru preten\io;i. (
0745.035.180
l ~nchiriez apartament lux,
zon[ central[, 55 mp. (

0742.013.133
l Dau garsonier[ `n chirie. (
0745.848.413
l ~nchiriez apartament 2
camere, Micro 14, utilat,
mobilat, zona Clo;ca. (

0746.015.025

CUMP{R{RI

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

0730.444.660

l Cump[r[m pene vechi, noi.
( 0753.500.698
l Colec\ionar din str[in[tate
cump[r< antice, picturi,
argint[rie, penduli, c[r\i ;i
ilustrate dinainte de 1945. (
0741.986.855
l Cump[r `n Valea Vinului
sau C[r[;eu cas[ cu gr[din[
minim 50 ari, 8000 euro. (
0731.322.766
l Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla, asigur
radiere ;i transport gratuit. (
0748.055.158
l Prelu[m vouchere de
vacan\[. ( 0722.692.316
l Cump[r ma;ini pentru
programul Rabla. Asigur
radierea. ( 0757.649.685

~MPRUMUTURI 

l Credite, refinan\[ri, Rodica
Pop. ( 0744.368.057

PIeRdeRI

l Pierdut acte personale pe
numele Todea Viorica. (

0721.191.825

COnTaCTe InTIMe 

l Alina. ( 0741.432.677

PResT{RI seRVICII

l “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
l Ra;chetez ;i pun parchet cu
utilaj profesional, ofer calitate.
( 0746.623.401
l Execut[m cabane lemn,
terase, foi;oare. (

0751.242.990
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
masiv ;i laminat, cu ma;in[ cu
aspirator. ( 0742.397.265
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370
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 Finisaje, gresie-faian\[,
parchet, montat u;i. (

0754.609.906
l Renov[ri apartamente-case
de la A-Z. ( 0754.513.544
l Garduri, fa\ade, ;ape,
tencuieli, finisaje, betoane. (
0749.453.599
l Case, acoperi;uri, proiecte,
izola\ii. ( 0752.836.339
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 Instala\ii electrice - sanitare.
( 0752.836.339
l Execut acoperi;uri orice tip
de tabl[, dulgherie, repara\ii
urgente, reducere 20%. (

0743.438.208
l Recondi\ionez van[. (

0757.996.630

Hidroizola\ii bituminoase. (
0753.915.246

Finisaje, zugr[veli. (

0770.545.907

Forez pu\uri. ( 0748.868.258
sau 0744.171.854

Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, acoperi;, iein ;i rapid.
( 0758.528.653
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Cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri  metalice feroase ;i

neferoase, acumulatori, cutii de
carton, ambalaje.

sC FeROMeTal sRl
str. magnolia, nr. 40, nr. 53 

Negre;ti-Oa;, str. victoriei, nr. 3 d
Tel.< 0744.777.340, 0754.250.539,

0757.162.033

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

AUTO STR{INE

VÂNZ{RI DIVERSE

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

CITA|II

DIVERSE

CHIRII

F E L IC IT{R I

~MPRUMUTURI

PIERDERI

CONTACTE INTIME

PREST{RI SERVICII



Firm[ de construc\ii execut[
lucr[ri de repara\ii `n
construc\ii, acoperi;, zugr[veli,
vopsitorii, izola\ii exterioare,
montat gresie, faian\[, parchet,
pavaj, ghipscarton. Informa\ii
( 0740.349.563

l Electrician execut
instala\ii/repara\ii. (

0261.713.147, 0745.232.981
l Electrician. ( 0759.656.290
l Repar TV. ( 0745.464.289
l Tencuim, beton[m, gresie,
izola\ii, zugr[veli. (

0742.460.065

TRansPORT TURIsM

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

0743.488.272

Balastru 150 ron. (

0747.372.280

Transport persoane
interna\ional `n Germania,
Belgia, plec[ri s[pt[m]nal,
vineri, de la adres[ la adres[.
( 0749.376.797

l Transport nisip, balast,

piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-20
mc. ( 0745.203.220
l Transport persoane Austria.
( 0740.794.370
l Transport persoane Austria-
Germania-destina\ie. (

0757.351.558

OFeRTe seRVICIU

l Angaj[m urgent feliator
p]ine. Cei interesa\i sunt
a;tepta\i zilnic `ntre orele 10.00
- 16.00 pe strada Toamnei nr.
16
l Angajez meseria;i `n
construc\ii, finisaje interioare-
exterioare, etc, A-Z. (

0740.385.153

Restaurant angajeaz[ buc[tar ;i
ajutor buc[tar. (

0740.872.122

l SC angajez ;oferi cat. B+E,
D+E pentru transport
persoane, interna\ional. (

0747.834.381
l SC angajeaz[ ;ofer cat. B+E,
D+E pentru transport extern.
( 0748.476.094
l Hanul lui Gic[ angajeaz[
osp[tar/[ cu experien\[ `n
domeniu. ( 0744.813.632
l Angajez muncitori
construc\ii. ( 0764.382.210

l Pitrans angajeaz[ ;ofer pe
comunitate sau tur-retur. (
0733.972.147
l C[ut[m femei ;i b[rba\i
pentru cur[\enie ;i sp[lat vase
`n Germania, pe perioad[ de 3
- 6 luni, salariu 1740 euro brut.
Se ofer[ cazare, mas[ ;i
transport. (

0049.172.255.9878,
0049.159.013.917.14
l Angaj[m muncitori califica\i
;i necalifica\i `n construc\ii. (
0753.653.304
l Gp Sofa Interna\ional
angajeaz[ confec\ionere,
salariu foarte atractiv, tichete
mas[ ;i decontarea
transportului, locul de munc[
str. Oituz, nr. 4, Satu Mare. (
0732143063 

Angaj[m buldoexcavatorist pe
JCB3CX, salariu atractiv. (
0753.653.304

l SC Comexmar SRL
angajeaz[ manipulant marf[.
Informa\ii ( 0758.429.052

Angaj[m personal pentru
`ngrijire b[tr]ni `n Austria,
limba german[ necesar. (
0723.588.187

l Angajez sudor. (

0748.054.727
l SC Alpin 57 Lux SA
produc[tor na\ional de
`nghe\at[ ;i patiserie angajeaz[
agen\i de v]nz[ri. (

0746.832.483
l SC angaj[m t]mplari
pensionari cu specialitate `n
domeniul mobilei la comand[.
( 0744.804.324
l SC angaj[m t]mplari cu
experien\[ `n domeniul
mobilei la comand[. (

0755.769.574
l Angajez barman[ zona
Soarelui la Drink Bar. (

0744.821.206
l Angajez barman([), salariu
motivant. ( 0745.450.550
l No Pardon Delivery fast
food, angajeaz[ ;ofer livrator
pizza (pe autoturism sau
scuter). ( 0744.839.220

Angajez ;ofer profesionist,
salariu atractiv ;i sigur, Fran\a-
Rom]nia. ( 0745.050.367

l Angajăm controlor tehnic de
calitate (CTC-ist) la croitorie,
B-dul Clo;ca. ( 0744.545.305
l Angaj[m agen\i de
securitate cu ;i f[r[ atestat
pentru obiective `n Satu Mare>
Dorol\. ( 0751.522.163
l Angaj[m necalifica\i
construc\ii, salariu atractiv. (
0213.134.379
l Angajez gr[taragiu ;i
personal pentru festivaluri
(litoral). ( 0766.209.182
l Angaj[m sudor, l[c[tu;,
presator ;i reglor prese cu
excentric. Informa\ii (

0747.797.358
l Firm[ din Oradea angajeaz[
persoane cunosc[toare de
limba italian[ pentru `ngrijire
de b[tr]ni `n Italia, mas[ +
cazare asigurat[, salariu 800 -
1000 euro. ( 0359.178.328,
0751.922.506

Angajez ;ofer, atestat
profesional C+E, transport
marf[ proprie plan local pe o
raz[ de maxim 100 km. (
0724.245.369

l Magazin vopsele angajeaz[
operator ma;in[ de colorat.
CV-urile se trimit la adresa de
email< contact@terrahaus.ro
( 0752.454.306 sau
0740.515.053
l Agajez muncitor `n
construc\ii< fierar, dulgher ;i
finisaje. ( 0743.333.872
l Angajez contabil[,
cuno;tin\e SAGA. (

0740.467.317
l Societate comercial[
angajeaz[ personal paz[. (
0728.399.499

Sp[l[tor auto angajez. (

0742.217.763

l Caut om la animle, ofer
cazare. ( 0740.998.789
l Caut pensionar[ pentru
`ngrijire v]rstnici 4 ore. (
0748.103.343

Angajez ;ofer tir pe
comunitate. ( 0744.488.253

l Caut femeie pentru `ngrijit
non-stop, o b[tr]n[. (

0734.775.772
l Angajez asistent medical `n
medicina de familie. (

0722.745.921
l Angajez personal pentru
festivale (gratarangiu,
v]nz[tori, pl[cint[reas[). (
0766.209.183

sOCIeT{|I

l Isis Speedwash Srl titular al
proiectului  ” Construire
spălătorie Self-Sercice-parter,
hală servicii spălătorie
covoare-parter și stație de
încărcare gaz-parter”  anunţă
publicul interesat asupra luării
deciziei etapei de încadrare de
către APM Satu Mare în cadrul
procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului
pentru proiectul propus a fi
amplasat în str. Mihai
Eminescu, nr.390B, loc. Vama,
jud. Satu Mare. Proiectul
deciziei de încadrare și
motivele care o fundamentează
pot fi consultate la sediul
Agenției pentru Protecția

Mediului  Satu Mare, str.
Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în
zilele de luni-joi între orele 8-
16,30, vineri între orele 8-14
precum și la următoarea adresă
de internet
http://apmsm.anpm.ro
Publicul interesat poate înainta
comentarii /observaţiile la
proiectul deciziei de încadrare
în termen de 10 zile de la data
publicării anunţului pe pagina
de internet a autorității
competente pentru protecția
mediului.
l SC Bamex 18 SRL `n calitate
de titular anun\[ publicul
interesat asupra declan;[rii
etapei de `ncadrare conform
HG 1076/2004 `n vederea
ob\inerii avizului de mediu
pentru PUZ< Amenajare
piscicol[ cu valorificarea
nisipului ;i pietri;ului, comuna
Medie;ul Aurit, cad. 1006146,
100265, jude\ul Satu Mare.
Prima versiune a planului
poate fi consultat[ la sediul
titularului din Satu Mare strada
Magnoliei nr. 48, jud. Satu
Mare `n zilele de luni-joi, `ntre
orele 09<00-13<00 ;i la sediul
Agen\iei pentru Protec\ia
Mediului Satu Mare, strada
Mircea cel B[tr]n nr. 8/B, luni-
joi `ntre orele 08<00-16<30,
vineri `ntre orele 08<00-14<00
din data de 07.07.2020 Publicul
interesat poate transmite `n
scris comentarii ;i sugestii
p]n[ la data de 23.07.2020, la
sediul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului din Satu
Mare, strada Mircea cel B[tr]n
nr. 8/B, cod 440012, fax
0261.733.500> e-mail<
office@apmsm.anpm.ro 
l Adunarea generală a
composesoratului Chegea
Săcășeni 12.07.2020 - C[minul
cultural Chegea 

MedICale 

l Tratez, ameliorez dureri de
spate, cap, stress, oboseal[
cronic[, dezechilibre
hormonale, emo\ionale,
chisturi, fibroame, probleme
ale tiroidei. Programare (
0742.816.588

Informa\ia zilei 11Mar\i 7 iulie 2020 Mica publicitate

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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firm[ prosper[ angajeaz[ `n
condi\ii foarte bune 

tineri talenta\i `n v]nz[ri 
de acoperi;uri, dornici 

de afirmare ca<
Agen\i sau director de v]nz[ri

mobil< 0744784096
E-mail< vekban@yahoo.com

anUn| de lICITa|Ie
Prim[ria Comunei Pomi cu sediul ̀ n localitatea Pomi, nr. 110, CUI<

3963820, organizeaz[ `n data de 30.07.2020, ora 13<00, `n sala de
sedin\e a prim[riei comunei Pomi, licita\ie public[ cu plic `nchis
privind v]nzarea imobilului ̀ nscris ̀ n C.F nr. 106190 Pomi, nr. cadastral
106190 `n suprafa\[ de 407 mp (teren) ;i nr. cadastral 106190- C1 `n
suprafa\a de 168 mp (Brut[rie) -  proprietate privat[ a comunei Pomi.

Documenta\ia de atribuire se poate solicita de la sediul prim[riei
comunei Pomi pe suport de h]rtie ;i electronic `n baza unei solicit[ri
`n acest sens  ;i dup[ achitarea taxei de achizi\ionare a documenta\iei
de atribuire.

Taxa de achizi\ionare a documenta\iei de atribuire este de 100 de
lei, taxa este nereturnabil[. Condi\iile de participare sunt men\ionate
`n documenta\ia de atribuire.

Adresa de `naintare `mpreun[ cu documentele solicitate `n
documenta\ia de atribuire se vor  depune la sediul prim[riei comunei
Pomi p]n[ `n data de 29.07.2020, ora 14<00.
date de contact<
PRIMaRIa COMUneI POMI
Tel< 0261871701> 0261871702
e-mail< primaria.pomi@yahoo.com
Persoan[ de contact< Ardelean Narcisa – secretar general 

Krisan Cosmin Ionel - viceprimar.

anUn| de lICITa|Ie
Primăria Comunei Pomi cu sediul în localitatea Pomi , nr.110, CUI<

3963820, organizează în data de 30.07.2020, ora 10<00, în sala de
ședințe a primăriei comunei Pomi, licitație publică cu plic închis
privind vânzarea terenului intravilan înscris în CF nr. 106188 Pomi, nr.
cadastral 106188  în suprafată de 250 mp - proprietate privată a comunei
Pomi.  

Documentația de atribuire se poate solicita de la sediul primăriei
comunei Pomi pe suport de hârtie și electronic în baza unei solicitări
în acest sens  și după achitarea taxei de achiziționare a documentației
de atribuire.

Taxa de achiziționare a documentației de atribuire este de 100 de
lei, taxa este nereturnabilă. Condițiile de participare sunt menționate
în documentația de  atribuire.

Adresa de înaintare împreună cu documentele solicitate în
documentația de atribuire se vor  depune la sediul primăriei comunei
Pomi până în data de 29.07.2020, ora 14<00.
date de contact<
PRIMĂRIa COMUneI POMI
Tel< 0261871701> 0261871702
e-mail< primaria.pomi@yahoo.com
Persoana de contact< Ardelean Narcisa – secretar general

Krisan Cosmin Ionel - viceprimar

Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul Informa\ia Zilei

Angaj[m `ngrijitor
gospodărie!

Se ofer[ cazare, 
telefon de serviciu ;i

salariu negociabil 
`n func\ie de aptitudini.

Informa\ii la 0745360268
Angaj[m personal 

pentru service de anvelope 
cu sau f[r[ experien\[, 

cu salariu motivant.
0728.985.717

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

SOCIET{|I

MEDICALE


