
CASE

l Cas[, 3 camere - 60.500
( 0770.469.741
l Cas[ de vacan\[ + 7 ari
teren, Bercu Ro;u. (
0745.600.790
l V]nd cas[ Lucian Blaga,
11 ari, pre\ 45.000 euro. (
0749.079.874
l Vil[ `n P[ule;ti. (
0752.583.073
l V]nd cas[. (

0740.571.744, 0723.735.998
l V]nd cas[, sat Hrip,
comuna P[ule;ti. (

0745.366.713, 0720.690.810

APARTAMENTE 2 

Proprietar, v]nd
apartamente 2-3 camere,
bloc nou, strada Gellert
Sandor. ( 0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 

l V]nd apartament
Solidarit[\ii, Ipote;ti, etaj II.
( 0752.887.890
l C II, etaj 4, complet
renovat. ( 0735.309.142

APARTAMENTE 3 

l Central, din c[r[mid[,
renovat. ( 0770.369.452
l V]nd apartament 3
camere, etaj I, decomandat,
cu termopane, central[, aer
condi\ionat, `n cartierul
Carpa\I I. ( 0743.847.829

APARTAMENTE 4 

l Central, 4 camere, bloc
nou. ( 0749.089.956

APARTAMENTE 5 

l V]nd apartament 5
camere Centru Nou. (
0742.374.329

TERENURI 

l Teren intravilan 1 ha,
curent + ap[, Pot[u. (
0745.600.790
l Teren P[ule;ti. (
0745.312.597
l 1,2 ha teren la aproximativ
300 metri de ora;ul Livada,
c[tre Satu Mare, DN 58. (
0743.840.341
l V]nd loc de cas[ Livada,
strada Viorelelor. (

0751.902.673
l Teren 29 ari Stupilor, 1690
euro /ar. ( 0745.775.348
l V]nd loc de cas[ `n Satu
Mare. ( 0754.255.443

CUMP{R{RI AUTO S

l Cump[r ma;ini pentru
fier vechi, avariate, rabla,
pre\uri avantajoase. (
0745.909.507

~NCHIRIERI AUTO
STR{INE 

l Autoturisme. (

0743.450.946
l ~nchiriez ma;ini. (
0744.185.607
l Autoturisme pentru
`nchiriere. ( 0740.794.370

SPA|II COMERCIALE

l Spa\iu de `nchiriat. (
0749.669.289

V}NZ{RI DIVERSE

l V]nd lemne, de;euri,
rumegu;. ( 0745.569.712

l V]nd lemne, fag, carpen,
gunoi, grajd. (

0741.427.544
l V]nd lemne de foc. (
0745.221.243
l Motoare electrice cu
reductoare ideal pentru
p[lincii sau magiun> prese
struguri capacitate mare,
Germane. ( 0743.840.341
l Dou[ sobe noi. (
0755.570.984
l V]nd cazan de fiert \uic[
115 L. Pre\ 4000 Lei
negociabil + portbagaj
Logan ( 0741.073.618
l Vând televizor Sony 82 cm
– 500 lei, Combină
frigorifică Arctic 362 L -
1300 lei. ( 0735.174.006.

V}NZ{RI MOBIL{

l V]nd mobil[ de camer[
1400 ron, pat pliabil (tip
gr[dini\[) 400 ron, teracot[
350 ron, pre\ negociabil. (
0745.507.978
l Corpuri buc[t[rie, living>
m[su\e + fotolii, corpuri
pentru birou, altele. (
0740.077.960

ANIMALE  

l Puicu\e ou[toare, pui,
ra\e, g];te `n Ciuperceni. (
0744.961.898
l V]nd purcei. (

0745.940.106
l P[s[ri de curte. (
0740.437.563
l V]nd porc 160 kg. (
0723.166.510

CITA|II

l Se citeaz[ p]r]\ii Csaki
Gheorghe ;i Csaki Melinda
Ecaterina `n dosar
9869/296/2016 apar\in]nd
Judec[toriei Satu Mare,
av]nd termen de judecat[
25.11.2020

PIERDERI

l Dani Be Transport SRL,
CUI 33999566, anun\[
pierderea certificatelor
constatatoare
1350/20.01.2015 ;i CUI seria
B 3005171/22.01.2015. Se
declar[ nule.

CHIRII

l Dau `n chirie apartament
lux, 2 camere, ultracentral,
etaj I, 300 euro, pe termen
lung. ( 0742.318.209
l ~nchiriez apartament cu
trei camere, complet utilat ;i
mobilat, Micro 16. (
0751.242.990

l ~nchiriez cas[. Informa\ii
( 0774.023.863
l Dau `n chirie apartament
2 camere, strada
Independen\ei, bloc UH
42/1, etaj I, recent renovat,
mobilat complet. (

0758.576.692
l Dau `n chirie 2 camere la
cas[. Inf ( 0754.834.494
l ~nchiriez ap. 2 camere, etaj
II. ( 0751.874.377
l Dau `n chirie garsonier[
500 lei. ( 0743.687.481
l Dau `n chirie apartament
2 camere, complet utilat ;i
renovat, `n spatele
Tribunalului, curte `nchis[
cu loc de parcare. (
0723.123.545

CUMP{R{RI

Cump[r fier vechi ;i
neferoase, acumulatoare
auto, transport gratuit, plata
pe loc. ( 0730.444.660

l Cump[r pene vechi-noi.
( 0753.500.698
l Cump[r grinzi, case, ;uri
vechi de stejar. (

0740.438.755

PREST{RI SERVICII

l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401
l Forez f]nt]ni. (

0742.235.813
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 :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370
l Ra;chetez ;i pun parchet
masiv ;i laminat, cu ma;in[
cu aspirator. (

0742.397.265
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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

Cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri  metalice feroase ;i
neferoase, acumulatori, cutii de

cartoane, 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

TRANSPORT TURISM

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

Nu de puţine ori, instituţiile
internaţionale fac analize în
ceea ce priveşte evoluţia
preţurilor la principalele
produse alimentare. 

Desigur, analiza se face în
contextual Uniunii Europene –
UE, numai că analiştii se pare
că omit din vedere faptul că în
România, veniturile majorităţii
salariaţilor, mai ales din
sectorul privat, ceea ce
reprezintă aproape 75% din
persoanele mangajate,
încasează salarii la nivelul a 30-
50% din salariile angajaţilor
din alte ţări. 

Unde mai punem faptul că
cei aproximativ 5 milioane de
pensionari din sistemul public
de pensii au venituri cu mult
sub media celorlalţi vârstnici
din UE. Cu toate cele de mai
sus, calculele se fac. 

Iată rezultatele, dar mai ales
concluzia unui studiu dat
publicităţii recent.

În România, pâinea este cu
50% mai ieină decât media
preţurilor practicate în spaţiul
intracomunitar, însă şi
consumul de pâine este cel mai
mare din UE. Românii
consumă de două ori mai
multă pâine decât britanici sau
francezi, se arată într-o analiză
Eurostat.

Concret, un român
consumă anual 94 de
kilograme de pâine şi/sau

produse de panificaţie, în timp
ce un german consumă 72 de
kilograme de pâine pe an, iar
un italian sau un francez, câte
69. Britanicii consumă anual 57
de kilograme de pâine, în timp
ce spaniolii mănâncă doar 51.

Datele Eurostat arată că
preţurile la pâine în România
sunt mai mici şi decât în alte
state care nu sunt membre ale
Uniunii Europene precum
Macedonia de Nord, Albania,
Serbia şi Bosnia-Herţegovina,
iar România are cele mai mici
preţuri la pâine din toate cele
37 de state analizate de
Eurostat.

Astfel, cele mai mici
preţuri la pâine şi cereale în

anul 2019 au fost înregistrate
în România, cu 47% sub
nivelul din UE, urmată de
Bulgaria, 35% sub nivelul UE
şi Polonia, cu 30% sub nivelul
UE.

În anul 2019, România a
exportat 5,3 milioane de tone
de grâu, fiind pe locu al doilea,
după Franţa. Anul trecut,
produsele de panificaţie s-au
clasat pe locul al II-lea în topul
importurilor, după carnea de
porc, potrivit datelor
Institutului Naţional de
Statistică -INS. În 2019,
România a importat produse
de panificaţie în valoare de
peste 250 de milioane de euro.

Anița; I.

Potrivit Eurostat, românii consumă
aproximativ 94 de kilograme de
pâine şi produse de panificaţie pe an

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI AP. 5 CAM.

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI TERENURI

AUTO STR{INE

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI MOBIL{

VÂNZ{RI ANIMALE

CITA|II

PIERDERI

CHIRII

PREST{RI SERVICII

O serie de molime care se
abat asupra României în
zootehnie, presupun uciderea
şi apoi incinerarea animalelor
bolnave, sau provenite din
ferme cu probleme de sănătate
animală. Incineratoarele sunt
instalaţiile prin care se distrug
animalele bolnave sau
hoiturile. 

În urma unor verificări,
Corpul de control al prim-
ministrului a constatat că
Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor -  “ANSVSA, prin
Direcţiile Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa
Alimentelor - DSVSA
judeţene, nu a respectat
prevederile Programului
naţional de supraveghere,
prevenire şi control al pestei

porcine africane (‘Programul
naţional’), ca urmare a
faptului că au fost
achiziţionate doar cinci din
opt incineratoare mobile”.

Corpul de control al prim-
ministrului a efectuat o
acţiune de documentare la
Autoritatea Naţională Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi la Direcţiile
Sanitar-Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor< Alba,
Constanţa, Dâmboviţa, Dolj,
Ilfov, Satu Mare, Suceava şi
Timis (ANSVSA), care a vizat
perioada 01.01.2018 –
01.01.2020.

Au fost verificate
modalităţile de atribuire,
încheiere şi derulare a
contractelor de achiziţii a
incineratoarelor mobile de

către direcţiile sanitare
veterinare şi pentru siguranţa
alimentelor enumerate mai
sus, precum şi de asigurare a
capacităţilor operaţionale a
echipamentelor astfel
achiziţionate şi alte aspect
considerate relevante de către
echipa de documentare. 

Potrivit concluziilor
acţiunii de documentare,
ANSVSA, prin DSVSA
judeţene, nu a respectat
prevederile Programului
naţional de supraveghere,
prevenire şi control al pestei
porcine africane, ca urmare a
faptului că au fost
achiziţionate doar cinci din
cele opt incineratoare mobine,
se arată în comunicatul remis
presei.

Ioan A.

ANSVSA, prin DSVSA-urile din judeţe, 
nu şi-a realizat sarcinile privind
achiziţionarea incineratoarelor mobile

Un român consumă anual 94 de kg de pâine şi/sau produse 
de panificaţie, iar  german 72 de kg de pâine pe an

Comisia Europeană a
publicat zilele trecute
rezultatele celui mai recent
Eurobarometru cu privire la
agricultură şi politica agricolă
comună. Trei din patru
europeni au auzit de politica
agricolă comună şi cred că toţi
cetăţenii beneficiază de pe
urma acesteia.  

Sondajul de tip
Eurobarometru arată că un
număr mai mare de cetăţeni ai
UE au auzit de politica agricolă
comună (73 % în prezent, cu
6%  mai mult decât în 2017) şi

consideră că aceasta le aduce
beneficii tuturor cetăţenilor, nu
numai fermierilor (76  % în
prezent, cu 15% mai mult decât
în 2017). 62  % dintre
respondenţi consideră că
obiectivul principal al politicii
agricole comune ar trebui să fie
furnizarea de alimente sigure,
sănătoase şi de înaltă calitate.
Chiar dacă o parte din ce în ce
mai mare a cetăţenilor
europeni consideră că
agricultura este una dintre
cauzele majore ale
schimbărilor climatice (de la

29 % în 2010 la 42 % în 2020),
o majoritate de 55  % din
populaţie consideră că
agricultura are deja o
contribuţie majoră în ceea ce
priveşte combaterea
schimbărilor climatice (un
procent în creştere, faţă de
46 % în 2010). 

Sondajul a fost efectuat în
perioada august-septembrie
2020 şi a inclus peste 27.200 de
respondenţi din 27 de state
membre. Raportul complet
privind sondajul UE va fi
publicat în luna noiembrie.

3 din 4 europeni au auzit de politica agricolă
comună şi cred că toţi cetăţenii sunt beneficiari



l “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
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 Execut[m case, izola\ii,
rigips, ;ape, garduri, fa\ade,
tencuieli, betoane. (

0754.609.906
l Echip[ serioas[ execut[m
gresie-faian\[, zugr[veli,
parchet, mont[m u;i. (
0747.340.544
l Execut[m acoperi;uri,
gipscarton, zugr[veli, glet,
beton[ri, ;ape, parchet,
gresie, faian\[, calitativ. (
0757.246.977
l Execut[m acoperi;uri de
la A/Z, repara\ii `n regim de
urgen\[, 20% reducere
pentru pensionari. (

0759.832.351, 0743.438.208
l Execut[m lucr[ri< \igl[
metalic[, orice tip de
acoperi;, hidroizola\ii,
repara\ii urgente, jgheaburi,

burlane, pensionari 20%. (
0734.696.824

Execut[m acoperi;uri,
mansarde, dulgherie, izola\ii
termice, jgheaburi/burlane,
la cel mai mic pre\ +
reducere 20% + repara\ii
urgente. ( 0729.659.120

l Execut[m mobil[ la
comand[ din pal melaminat,
MDF. ( 0753.381.054
l Montez u;i ;i mobil[. (
0740.825.505
l Execut[m lucr[ri de la
funda\ie p]n[ la acoperi;,
interior/exterior, finisaje
dup[ dorin\[, electricitate,
`nc[lzire sanitar[. (

0748.051.598
l Termopane, jaluzele
exterioare, interioare, folie
transparent[. (

0744.189.118,
www.termopane-
satumare.ro 
l Electrician/repara\ii. (
0745.232.981, 0261.713.147

TRANSPORT TURISM

l Transport persoane
Austria. ( 0740.794.370
l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (
0743.488.272
l Transport locuri `nguste
3-7 mc nisip, balast, p[m]nt,
moloz. ( 0755.671.938
l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-
20 mc. ( 0745.203.220
l Transport persoane
Austria, Germania. (

0745.241.118

Marf[ - mut[ri. (

0753.807.001

OFERTE SERVICIU

l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii, salariu motivant.
( 0753.653.304

Restaurant angajeaz[
buc[tar. ( 0740.872.122 

l Angajez ;ofer taxi. (
0740.794.370
l It Factory Gold SRL
angajeaz[ muncitori `n
construc\ii, `n finisaje,
dulgherie, fierar. (

0743.333.872
l Firm[ de construc\ii case
modulare din Satu Mare
angajeaz[< muncitori
califica\i `n construc\ii,
t]mplari, dulgheri, finisori,
muncitori necalifica\i.
Oferim salarizare motivant[
;i transport. ( 0748.103.997
l Angaj[m zugravi, salariu
atractiv. ( 0758.632.122
l Angaj[m muncitori
construc\ii. ( 0784.402.060
l Angaj[m barman, salariu
atractiv, rug[m seriozitate,
oferim cazare. (

0749.253.811, 0740.876.466

l Angajez meseria;i `n
construc\ii finisaje,
interioare-exterioare etc, A-
Z. ( 0740.385.153

Mode Prima angajeaz[
confec\ioneri cu experien\[,
decont[m transportul,
tichete de mas[. (

0740.609.339, str. Marsilia 26

Angajez barman/[ ;i
personal la buc[t[rie, zona
Pia\a Mare. ( 0723.508.661,
0721.112.197

l Angajez gaterist ;i
manipulant marf[ (t[ierea
lemnului). ( 0740.438.755
l C[ut[m agen\i v]nz[ri
\igl[ metalic[. CV la
vekban@yahoo.com
l Caut doamn[ f[r[
obliga\ii pentru `ngrijirea
unui b[tr]n de 70 ani `n zona
Negre;ti Oa;. Detalii la (
0753.850.891

Angaj[m muncitori `n
construc\ii, oferim salarii
motivante. Rela\ii la nr. (
0764.646.977

Soc. Com. angajeaz[ l[c[tu;
mecanic ;i op. CNC, salariu
atractiv. ( 0745.099.177

l Angaj[m confec\ioner la
ma;in[ simpl[ de cusut. (
0742.185.365
l Angajez ;ofer distribu\ie
p]ine. ( 0751.244.049
l Tie Services Interna\ional
angajeaz[< - inginer instala\ii
electrice. Cerin\e< -
proiectare `n autocad ;i
inventor, - ofertare ;i
execu\ie instala\ii electrice.
Informa\ii la (

0770.121.925 `ntre orele
09<00 - 15<00 

Angaj[m morar pentru
moar[ de gr]u `n Micula. (
0744.702.726

l Complex Match Point
angajeaz[ `ngrijitor baz[
sportiv[. ( 0740.149.172

Sumiriko AVS Rom]nia SRL
angajeaz[ operatori `n
produc\ie> electrician ;i
l[c[tu; `n `ntre\inerea
utilajelor. Program `n 3
schimburi, oferim salariu
motivant, premii anuale,
bonusuri de performan\[,
tichete de mas[ + o mas[
cald[ pe zi, transport gratuit
pe raza ora;ului sau
decontarea abonamentului.
CV-urile sunt a;teptate la
sediul firmei< Parc Industrial
Sud, nr. 11, e-mail<
cariere@avs.sumiriko.com,
( 0261.706.110

l Angaj[m ;ofer C+E curse
Polonia, Slovacia, Cehia,
weekend-urile acas[. (
0746.886.837

Angaj[m casier[ ;i
v]nz[toare pentru magazin
alimentar. ( 0744.513.541

Angaj[m l[c[tu;, presator,
sudor, zona Carei. (
0767.996.614

l Angaj[m coleg, b[iat,
conform fi;[ de post, f[r[
experien\[ `n laborator de
cofet[rie pe termen lung. (
0724.826.363
l Angaj[m doamn[ la
prepararea deserturilor. (
0746.369.565

DECESE

Cu triste\e ;i durere `n
suflete anun\[m `ncetarea
din via\[ a scumpului
nostru tat[, socru ;i bunic
SABOU :TEFAN.
Dumnezeu s[-i vegheze
odihna ve;nic[! Priveghiul
are loc azi 19.10.2020, ora
18.00, iar `nmorm]ntarea
va avea loc mar\i, ora
14.00, la capela din
localitatea Veti;. 
Fiii Sabou Bogdan ;i Sabou
R[zvan cu familia 

______________

Cuvintele nu `;i mai au
rostul, orice am spune nu
te aduce `napoi, dar ai fost
cel mai bun so\, tat[, bunic
;i socru de pe p[m]nt, care
ne-ai protejat mereu ;i la
bine ;i la greu, dar ne-ai
l[sat prea devreme cu
inimile sf];iate de durere.

Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace, te vom
purta mereu `n sufletele
noastre, dragul nostru
NAGY :TEFAN.
~nmorm]ntarea are loc azi
19.10.2020, de la ora 12.00,
la capela cimitirului
reformat de l]ng[ gar[,
Satu Mare. 
Familia `ndoliat[ 

______________

S-a stins din via\[ draga
noastr[ bunic[ ;i sor[
ISTVANFI ILONA. Va
r[m]ne ve;nic `n sufletele
noastre. ~nhumarea va avea

loc mar\i 20.10.2020, la ora
14.00, la cimitirul reformat
de pe strada Rodnei.
Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace! 
Familia `ndoliat[ 

______________

Nu ;tiu s[ m[ despart de
tine draga mea so\ie. Ai
fost via\a mea, sprijinul
meu ;i niciodat[ nimic nu
va mai fi la fel. Draga mea
so\ie ANA, te voi iubi o

ve;nicie. ~l rog pe Bunul
Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace!
Priveghiul are loc azi
19.10.2020, ora 18.00 iar
`nmorm]ntarea va avea loc
mar\i 20.10.2020, ora
13.00, la capela de pe
strada Busuiocului, din
cartier Curtuiu;.
So\ul Pop Ioan 

______________

Am `ncercat ;i am f[cut tot
ce e posibil s[ te avem c]t
mai mult timp printre noi,
dar nu am reu;it, draga
noastr[ mam[ ;i bunic[
ANA POP. ~\i mul\umim
pentru sacrificiile pe care
le-ai f[cut ca nou[ s[ ne fie
bine. Vom \ine cont de
sfaturile tale ;i nu te vom

dezam[gi. Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace! 
Copiii t[i Ioan, Vasile,
Cornel, Ana, Maria cu
familiile lor 

CONDOLEAN|E

Suntem al[turi de colegul
;i prietenul nostru drag
arh. Miklosi Istvan
profund `ndurerat de
trecerea `n nefiin\[ a
tat[lui drag. G]nduri de
alinare `ntregii familii.
Dumnezeu s[-l odihneasc[
`n pace! 
Arh. Gyure Ludovic cu
familia 

______________

Compasiune ;i sincere
condolean\e colegului
nostru arh. Miklosi Istvan
`n marea durere pricinuit[
de pierderea tat[lui drag.
Dumnezeu s[-l odihneasc[
`n pace!
Colegii din cadrul O.A.R.
Satu Mare 

COMEMOR{RI

Cu lacrimi `n ochi ne
aducem aminte de acum 4
ani c]nd fiul ;i tat[l
ZONGA IANOS TIBOR a
plecat pe drumul f[r[
`ntoarcere. Dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace.
Familia______________

Amintiri dragi ;i lacrimi
`mpletite cu mult dor este
ceea ce sim\im ast[zi la
comemorarea a 8 ani de la
desp[r\irea de dragul
nostru so\, tat[, socru ;i
bunic PRIDAL LUCIAN.

Te vom p[stra mereu `n
inimile noastre.
Dumnezeu s[-\i dea
odihn[ ve;nic[ iar sufletul
t[u s[ vegheze asupra
noastr[. 
So\ia Dina, fiica Adriana,
ginerele Mihail ;i nepo\elul
Alex ______________

Omagiu ;i neuitare la 24 de
ani de la trecerea `n

nefiin\[ a celui ce a fost ing.
MAIER VASILE.
Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace!
Familia______________

Cu ad]nc[ triste\e ;i un gol
imens `n suflet ne
reamintim c[ ne-ai p[r[sit
acum 10 ani. ~n amintirea
noastr[ vei fi prezent tot
timpul, tot restul vie\ii

noastre. Ne vom ruga la
Bunul Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace, dragul
meu tat[ PRISZTOPAN
VASILE.
Fiica M[rioara, ginerele
Vasile ;i nepotul R[zvan 
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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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zilnic 9<00-19<30
sâmb[t[ ~NCHIS

duminic[ 12<00-19<30

PRIM{RIA COMUNEI B}RS{U în calitate de titular anunţă
publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform
HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru<
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL PT UAT
B}RS{U

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul titularului
din PRIMARIA B}RS{U în zilele de   LU-VI, între orele 08-16 şi
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str.
Mircea cel Bătrân nr.8/B, luni-joi între orele 8-16.30, vineri între
orele 8-14, din data de 19.10.2020(apariţia primului anunţ)

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi
sugestii, până la data de 07.11.2020(în termen de 15 zile
calendaristice de la data publicării celui de-al doilea anunţ), la
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Satu Mare str. Mircea
cel Bătrân nr.8/B, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail
office@apmsm.anpm.ro.

TRANSPORT TURISM

OFERTE SERVICIU

= DECESE =

= CONDOLEAN|E =

= COMEMOR{RI =


