
dECESE 

S-a oprit o inim[, a disp[rut
un suflet mare. Cuvintele
sunt neputincioase `n
exprimarea nem[rginit[ a
durerii care ne-a cuprins la
desp[r\irea de scumpa
noastr[ sor[ HOTCA AnA.
nu te vom uita niciodat[!
dumnezeu s[ te odihneasc[
`n pace! 
Surorile Eudochie ;i Maria cu
familia ___________

Cu durere `n suflet ne
desp[r\im de mama ;i
bunica noastr[ drag[
HOTCA AnA care a s[dit
mereu s[m]n\a dragostei `n
inimile noastre. Ai avut
r[bdare, bl]nde\e ;i sfaturi
bune de fiecare dat[ c]nd
am avut nevoie de ele.
Amintirea ta va r[m]ne
ve;nic `n g]ndurile noastre.
Bunul dumnezeu s[-\i dea
odihn[ ve;nic[!
Fiul Lucian, nora Corina ;i
nepotul Augustin 

COndOLEAn|E

Suntem al[turi de fam.
Hotca T[ma; `n aceste
momente grele pricinuite de
pierderea so\iei, mamei ;i
bunicii HOTCA AnA.
dumnezeu s[-i dea odihn[
ve;nic[ ;i memoria
binecuv]ntat[.
Familia Monica ;i Ion
Hont[u 

COMEMOR{RI

Timpul trece dar durerea
din sufletele noastre este

aceea;i ca `n urm[ cu 6 luni
de zile, c]nd ai plecat spre
~mp[r[\ia cerurilor draga
noastr[ so\ie, mam[ ;i
bunic[ la v]rsta de 71 de ani,
CIORnEI VICTORIA.
dragostea noastr[ fa\[ de
tine o vom p[stra mereu,
suflet bun ;i iubitor ne
rug[m la Bunul dumnezeu
s[-\i dea odihna
binemeritat[ `n cel mai
frumos loc din ~mp[r[\ia
Sa. Odihne;te-te `n pace ;i
`n lini;te drag[ so\ie.
So\ul Ciornei Viorel, fiicele
Olteanu Florentina cu so\ul
:oni, Lupa; Ciornei Claudia
cu so\ul Florin, nepoatele
Lupa; Sofia Ana, Lupa; Ilinca
Amalia ___________

Azi, comemor[m 10 ani de
c]nd a plecat `n lumea celor
drep\i, cel care a fost ing.

MARIAn EUGEn dORIn
MIHAI. dumnezeu s[-i
odihneasc[ sufletul `n pace.
So\ia, fiica ;i nepo\ii

CASE

l Cas[ de vacan\[ Bercu
Ro;u + 7 ari teren. (

0745.600.790
l Cas[ Valea Vinului. (
0745.312.597
l Vil[ `n P[ule;ti. (

0752.583.073
l Cas[. ( 0742.685.522

V]nd urgent 2 case, teren,
strada Iuliu Maniu, curte
comun[, pre\ avantajos. (
0741.328.714

l V]nd `n T[t[re;ti cas[,
anexe ;i gr[din[ 37 ari. (
0729.273.342
l V]nd cas[ T[t[re;ti. (
0775.135.612

APARTAMEnTE 2 

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

0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 

l V]nd apartament 2
camere, etaj 3, Solidarit[\ii,
Ipote;ti 1, ap. 53. (

0743.351.893
l Carpa\i II, etaj IV, complet
renovat. ( 0735.309.142

APARTAMEnTE 3 

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

0757.961.334

V]nd/schimb apartament 3
camere, etaj 4, Carpa\i 2. (
0756.393.992

l V]nd apartament 3 camere
pe drumul Careiului. (

0744.489.298

APARTAMEnTE 4 

l Central, 4 camere, bloc
nou. ( 0749.089.956
l V]nd ap. 4 camere, Centru
Nou. ( 0043.699.109.024.59

V}nZ{RI GARSOnIERE

l V]nd garsonier[ B-dul
Clo;ca, nr. 74. (

0753.595.086
l V]nd garsonier[ Clo;ca
74/58, 13.500 euro. (

0741.988.076

TEREnURI 

l 1 ha teren intravilan, Pot[u,
curent + ap[. (

0745.600.790

Teren P[ule;ti. (

0745.312.597

l V]nd 75 ari la p[durea
Noroieni. ( 0744.878.808

SCHIMBURI 

l Cas[. ( 0742.685.522

V}nZ{RI AUTO 

l V]nd Dacia Lodgy 2019.
( 0749.015.928

V}nZ{RI AUTO  

l Mercedes Vito. (

0745.312.597
l V]nd Hunday Atos Prime
pentru piese de schimb,
ma;in[ circul[. (

0770.584.740

CUMP{R{RI AUTO
STR{INE

l Cump[r autoturisme
avariate Rabla. (

0757.747.469
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla,
asigur radiere ;i transport
gratuit. ( 0726.222.209
l Cump[r ma;ini pentru
Rabla, asigur transportul ;i
radierea. ( 0757.522.410

~NCHIRIERI AUTO
STR{INE 

l Autoturisme. (

0743.450.946
l ~nchiriez ma;ini. (

0740.794.370
l ~nchiriez ma;ini. (

0744.185.607

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 Rezervoare 1000 litri,
butoaie 200 litri. (

0745.143.143 
l Lemne foc. (

0740.559.739
l V]nd lemne boci. (

0752.805.639

V]nd canapea ;i televizor. (
0747.082.608

l V]nd ilustrate Satu-Mare
vechi, idem jude\. (

0261.712.091, 0766.541.617
l V]nd \igle vechi. (

0744.878.808

SPA|II COMERCIALE

l ~nchiriez spa\ii pentru
birouri, Micro 16, strada
Gellert Sandor. (

0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 
l Dau `n chirie spa\ii pentru
produc\ie sau depozitare. (
0744.702.726
l Ofer spre v]nzare sau
`nchiriere hal[ etajat[ cu
birouri, 1800 mp, zona
Rachel. ( 0722.394.052
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Daniseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.

Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul Informa\ia Zilei
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SPA|II COMERCIALE

Curtea Constituțională a
României a decis că Legea
pentru modificarea și
completarea Legii 17/2014
privind unele măsuri de
reglementare a vânzării-
cumpărării terenurilor
agricole din extravilan este
constituțională. Legea impune
o serie de condiții la vânzarea
terenurilor agricole astfel încât
cetățenii  străini  să nu mai
poată  cumpăra teren în
România.

Judecătorii Curții
Constituționale a României au
dezbătut obiecția de
neconstituționalitate a
dispoziţiilor Legii pentru
modificarea şi completarea
Legii nr.17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării
terenurilor agricole situate în
extravilan și de modificare a
Legii nr. 268/2011 privind
privatizarea societăților
comerciale ce dețin în
administrare terenuri
proprietate publică și privată a
statului cu destinație agricolă
și înființarea Agenției
Domeniilor Statului, obiecție
formulată de deputați
aparținând Grupurilor
parlamentare ale Partidului
Național Liberal și Uniunii
Salvați România.

Decizia este definitivă şi
general obligatorie şi se
comunică Preşedintelui

României, precizează
comunicatul transmis astăzi de
Curtea Constituțională a
României.

Deci, Legea vânzării
terenurilor agricole rămâne în
forma în care a fost adoptată
pe 6 iunie 2020 de Camera
Deputaților, for decizional,
cererea PNL și USR de
declarare a legii ca fiind
neconstituțională a fost
respinsă astăzi de CCR.

Conform legii, înstrăinarea
terenurilor agricole, în cazul în
care titularii dreptului de
preempțiune (cei care au
prioritate n.r.) nu își manifestă
dorința de a le cumpăra, se
poate face către persoanele
fizice care au
domiciliul/reședința în raza
unității administrativ-
teritoriale unde este amplasat
terenul, de cel puțin cinci ani,
anterior înregistrării ofertei de
vânzare.

Către persoanele juridice
se poate vinde doar dacă se
îndeplinesc cumulativ mai
multe condiții, printre care
situarea sediului social în raza
unității administrativ-
teritoriale unde este amplasat
terenul, desfășurarea de
activități în zona respectivă,
venituri minime de 75% din
activități agricole, iar asociații
să facă dovada domiciliului
național pe ultimii cinci ani.

C.A.

Legea 17/2014 privind 
vânzarea - cumpărarea 
terenurilor agricole din 
extravilan este constituțională

Plafonul alocat schemei de
ajutor este de 1,5 miliarde de
lei de la bugetul de stat, iar
perioada de valabilitate a
schemei este de un an.

În cadrul
programului destinat achiziției
de echipamente și
utilaje  pentru desfășurarea
activității beneficiarului vor fi
acordate finanțări până la o
limită  maximă de 5.000.000
lei/ beneficiar și sunt garantate
în limita unui plafon de
garantare  în valoare de 1,5
miliarde lei, astfel< 80% pentru
achiziția de echipamente IT
și tehnologia informației> 50%
pentru achiziția de utilaje și
echipamente tehnologice.

Societățile de leasing au
dreptul la  plata valorii de
executare a garanţiei în
cazul  producerii riscului de
credit (cu declararea scadenței
soldului integral al valorii

finanțate  în cazul în care
IMM-ul utilizator nu a plătit 3
rate consecutive scadente
conform contractului  de
leasing), în condiţiile
programului.

Sectoarele/ domeniile de
activitate eligibile  în cadrul
Programului sunt
următoarele<  agricultura,
silvicultura și pescuitul>
industria extractivă> industria
prelucrătoare, cu  excepția
fabricării băuturilor, fabricării
produselor  din tutun>
construcțiile> activitățile  de
poștă și curier> hoteluri și
restaurante>  activitățile de
editare> activități de servicii
în  tehnologia informației și
activitățile de servicii
informatice> activități de
cercetare- dezvoltare> sănătate
și asistență socială.

C.A.

Se pregăteşte o schemă de 
garantare a creditelor pentru 
diverse domenii de activitate



V}nZ{RI
ELECTROCASnICE 

l V]nd congelator cu 5
sertare ;i un televizor. (
0752.205.415, 0261.742.134
l V]nd central[ electric[
aproape nou[. (

0753.515.280

V}nZ{RI ELECTROnICE

l V]nd acordeon
Weltmeister 60 ba;i, 8 registre.
( 0361.413.876

AGRICOLE

l V]nd cistern[ 10000 lei,
2700 ron, piese combine. (
0742.792.827
l V]nd gr]u produc\ie 2019.
( 0742.777.118
l V]nd porumb, triticale,
orz. ( 0747.830.823
l V]nd m[lai boabe. (
0760.303.235

AnIMALE 

l V]nd porci gra;i. (

0741.919.243
l Pui, ra\e, g];te ;i curci,
precrescute `n Ciuperceni. (
0744.961.898
l C[\ei Teckel, ;orecar. (
0751.399.982
l Purcei. ( 0775.615.614
l V]nd purcei. (

0762.836.259
l V]nd purcei. (

0361.524.354
l V]nd pui mici de cas[ ;i
ra\e mute. ( 0752.111.654

dIVERSE 

l Familie serioas[ `ngrijim
un bunic la domiciliul nostru.
( 0740.463.442,
0749.015.928

CHIRII

l Spa\ii 50 - 1000 mp. (
0744.578.910
l ~nchiriez apartament. (
0757.813.000
l ~nchiriez apartament 2
camere, semimobilat, Micro
15. ( 0771.629.959
l Garsonier[ mobilat[,
utilat[. ( 0723.300.444

~nchiriez ap. 2 camere, aleea
Nuf[rului, 14 Mai, etaj 3, 190
euro. ( 0762.272.335

l Chirie ap. 2 camere,
neutilat. ( 0741.471.911
l Dau `n chirie cas[,
M[d[ras. ( 0756.777.493
l Dau ̀ n chirie apartament, 2
camere, vis-a-vis Kaufland. (
0746.309.982
l Caut chirie 2 camere. (
0745.689.289
l Garsonier[ mobilat[. (
0740.004.582
l Spa\iu M17. (

0740.004.582

l ~nchiriez apartament `n
centru, mobilat ;i utilat
complet, 300 euro, ̀ n complex
Europa. ( 0755.493.804
l ~nchiriez apartament 2
camere, Carpa\i 1. (

0742.529.085

CUMP{R{RI

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[m pene. (

0754.525.199

Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla, asigur
radiere ;i transport gratuit. (
0748.055.158

~MPRUMUTURI 

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

PIERdERI

Pierdut acte personale pe
numele Todea Viorica. (
0721.191.825

l Pierdut certificat de
`nregistrare ;i certificat
constatator emis de Oficiul
Registrului Comer\ului de pe
l]ng[ Tribunalul Satu Mare, al
societ[\ii Ava;i Daria SRL, cu
sediul sat Batarci, comuna
Batarci, nr. 263, jud. Satu
Mare, nr. de ordine `n
registrul comer\ului
J30/644/2016 cod unic de
`nregistare RO36296315 din
data de 11.07.2016 Se declar[
nul

MATRIMOnIALE

l B[rbat 65 ani caut o
doamn[ de v]rst[ apropiat[.
( 0750.816.453
l Caut o doamn[,
domni;oar[ pentru prietenie
sau c[s[torie. ( 0763.129.028

PREST{RI SERVICII

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 “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
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

Execut case de la A la Z,
finisaje, gresie, faian\[,
parchet, rigips, vopsit, tencuit,
montat u;i, geamuri. (

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 Instala\ii electrice -
sanitare. ( 0752.836.339
l Execut[m lucr[ri
acoperi;uri, jgheaburi,
burlane. ( 0755.476.108
l Hidroizola\ii bituminoase.
( 0753.915.246

Execut[m izola\ii exterioare
polistiren, gletuial[,
zugr[veal[, pre\ convenabil.
( 0741.566.246

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 Interven\ii ap[, canalizare,
repara\ii. ( 0749.847.979

l Repar TV. ( 0745.464.289
l Repara\ii acoperi;, izola\ii,
dulgherie. ( 0756.637.012
l Recondi\ionez van[. (
0757.996.630
l Efectuez cur[\enie. (

0773.780.585

Execut gresie, faian\[,
zugr[vit, parchet, izola\ii
polistiren. ( 0763.129.028

l Construc\ii ;i instala\ii
sanitare. ( 0757.503.528
l Execut zugr[veli, gresie,
acoperi;uri, iefin ;i rapid. (
0758.528.653
l Finisaje interioare ;i
exterioare, tencuit, etc. (
0743.555.613
l Electrician. (

0759.656.290
l Tapi\ez canapele. (

0747.410.304

TRAnSPORT TURISM

l Transport persoane
Austria. ( 0740.794.370
l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (

0743.488.272

Balastru 150 ron. (

0747.372.280

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-20
mc. ( 0745.203.220
l Transport locuri `nguste 3-
7 mc nisip, balast, p[m]nt,
moloz. ( 0755.671.938
l Transport persoane
Austria-Germania-destina\ie.
( 0757.351.558
l Transport basculabil lemne
de foc, esen\[ tare, 10 metri
steri. ( 0744.885.322

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 Angajez muncitori
construc\ii. ( 0764.382.210
l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii. ( 0753.653.304
l Angaj[m sudor, l[c[tu;,
presator ;i reglor prese cu
excentric. Informa\ii (

0747.797.358

Angajez muncitor `n
construc\ii< fierar, dulgher ;i
finisaje. ( 0743.333.872

l Angajez barman ([), ajutor
buc[tar. ( 0744.965.591
l Angajez sudor CO2. (
0744.932.121
l S.C. Vonhaz SRL angajeaz[
zidar, dulgher ;i l[c[tu;. (
0722.394.052

l Angaj[m v]nz[toare
pentru un depozit de
materiale de construc\ii. (
0751.968.843

Modeprima angajeaz[
confec\ioneri textile cu
experien\[, decont[m
transportul, tichete valoare 15
ron. ( 0740.609.339, strada
Marsilia 26

l Angaj[m agent de
interven\ie cu permis. (

0740.952.451, 0772.071.573
l Angaj[m l[c[tu;, strungar,
frezor, sudor, lucr[tor
confec\ii metalice. Strada
Depozitelor 33. (

0745.643.278
l Hanul lui Gic[ angajeaz[
osp[tar/[ cu experien\[ `n
domeniu. ( 0744.813.632
l Angaj[m conduc[tor auto
cu experien\[ pentru curse
interne, atestat ADR
obligatoriu. Informa\ii la (
0744.797.706
l Societate comercial[
angajeaz[ personal pentru
paz[. ( 0729.399.499

Angaj[m doi barmani,
osp[tari, femeie de serviciu.
Rug[m seriozitate, oferim
salariu atractiv ;i cazare. (
0749.253.811, 0740.876.466

www.fany.ro angajeaz[ ;oferi
cu experien\[ cat. D pe traseul
Satu Mare - Bucure;ti. (
0742.307.325

l Angaj[m ajutor buc[tar. (
0744.813.632
l Angajez personal la
sp[l[torie auto. (

0740.617.356
l Angajez muncitor pentru
moar[ de gr]u, Micula. (
0261.716.020
l Angajez pl[cint[reas[ /
v]nz[toare part - time, 5 ore /
duminic[. ( 0741.984.985
l Angajez ;ofer pentru curse
extern cu cat. BE/CE. (
0744.976.852

Angajez personal feminin
pentru magazin alimentar, rog
seriozitate. ( 0742.465.300

l Societate comercial[
angajeaz[ operator prese,
stivuitorist - l[c[tu;, mecanic
utilaje. ( 0745.637.635,
0742.262.250
l Sp[l[toria auto Complex
Philadelphia angajeaz[ so\,
so\ie, fete ;i b[ie\i. (

0752.190.393

Angaj[m `ngrijitoare la
domiciliu. ( 0742.390.675

l Angajez v]nz[tor pentru
festivaluri. ( 0766.209.182
l Caut pensionar[ 4 ore,
`ngrijire v]rstnici. (

0748.103.343
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
l SC angajeaz[ ;oferi pentru
transport persoane
interna\ional categ. D+E,
B+E. ( 0747.834.381
l SC angajeaz[ ;ofer categ.
B+E pentru transport
interna\ional. (

0748.476.694

l SC angajeaz[ ;oferi categ.
B+E, D+E, pentru transport
persoane interna\ional. (

0749.376.797
l Angaj[m brutari ;i patiseri
cu experien\[ pentru brut[rie
tradi\ional[. ( 0744.555.108
l Samino Tehnic angajeaz[
inginer ;i tehnician pentru
re\ele de telecomunica\ii,
respectiv pentru instalarea
sistemelor de securitate. Se
ofer[ salariu atractiv.
Informa\ii< office@samino.ro
sau ( 0749.800.523

SOCIET{|I

l SC Dual Prod SRL cu sediul
`n loc. Petin nr. 191/ B,
comuna P[ule;ti, jud. Satu
Mare anun\[ solicitarea
emiterii autoriza\iei de mediu
pentru activitatea cod CAEN
1101 - Distilarea, rafinarea ;i
mixarea b[uturilor alcoolice,
desf[;urat[ pe amplasamentul
din loc. Petin, nr. 191 / B,
com. P[ule;ti, jud. Satu Mare.
Consultarea documenta\iei,
sugestii, reclama\ii se pot
depune la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, strada Mircea cel
B[tr]n nr. 8/B, luni-joi, 08<00-
16<00, vineri 08<00-14<00
Pentru orice informa\ii
referitoare la activitate v[
pute\i adresa la Agen\ia
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, telefon
0261.736.003, fax
0261.733.500, e-mail<
office@apmsm.anpm.ro 
l SC Beny Trans
Interna\ional SRL cu sediul
social `n localitatea Satu Mare,
str. Grivi\ei, nr. 1, jude\ul Satu
Mare, anun\[ solicitarea
emiterii Autoriza\iei de mediu
pentru activit[\ile< cod CAEN
- 0812 - Extrac\ia nisipului ;i
pietri;ului, desf[;urat[ pe
amplasamentul din com.
Veti;, loc. Veti;, jud. Satu
Mare CSA 6 - 7, HM 3687 -
3690, mal st]ng Some;.
Consultarea documenta\iei,
sugestii, reclama\ii se pot
depune la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului, str.
Mircea cel B]tr]n, nr. 8/B, `n
zilele de luni - joi `ntre orele
8.00 -16.30, vineri 8.00 -
14.00. Pentru orice informa\ie
referitoare la activitate, v[
puteti adresa la< Agen\ia
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, ( 0261.736.003,
tel/fax 0261.733.500, e-mail<
office@apmsm.ro 
l SC Gabi Prima SRL cu
sediul `n Botiz, str. Miori\ei
152/A, jud. Satu Mare, anun\[
solicitarea emiterii
Autoriza\iei de mediu pentru
activitatea cod CAEN 3831,
desf[;urat[ pe amplasamentul
din< loc. Botiz, str. Miori\ei
185, jud. Satu Mare.
Consultarea documenta\iei,
sugestii, reclama\ii se pot
depune la sediul Agen\iei
pentru Protec\ia Mediului, str.
Mircea cel B]tr]n, nr. 8/B, `n
zilele de luni - joi `ntre orele
8.00 -16.30, vineri 8.00 -
14.00. Pentru orice informa\ii
referitoare la activitate, v[
puteti adresa la< Agen\ia
pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, ( 0261.736.003,
tel/fax 0261.733.500, e-mail<
office@apmsm.anpm.ro 
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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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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

Angaj[m menajer[ /agent curățenie  în depozitul
nostru din dorolț 

→ începerea  imediat[
→ cu un venit competitiv

→ bonusuri, îmbrăcăminte și alte alocații
→ livrare asigurată și pl[tită
→ program de lucru 8 ore/zi

→ căutăm angajați pe termen lung, cu contract
nedeterminat!

Pentru mai multe informații, vă rugăm să
contactați 0754 070194 și pe e-mail<

info@secondtex.ro

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

Comenteaz[ articole pentru ziarul de m]ine

www.informatia-zilei.ro

VÂNZ{RI 
ELECTROCASNICE

VÂNZ{RI ELECTRONICE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

DIVERSE

CHIRII

~MPRUMUTURI

PIERDERI

MATRIMONIALE

PREST{RI SERVICII

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

SOCIET{|I


