
CASE

l Cas[ nou[ P[ule;ti, 67.900
euro. ( 0770.469.741
l Cas[ Dobra, centru, `n sat,
sau schimb cu apartament 2
camere+diferen\[. (

0742.601.002
l George Co;buc 45000
euro>www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
l V]nd cas[ `n Ardud, strada
Alba Iulia nr. 3, 49 ari, front 40
m, 50.000 euro. (

0754.267.409
l V]nd/schimb cas[ cu etaj,
zona 14 Mai, cu
apartament+diferen\[. (

0744.568.342
l V]nd cas[ sat Unim[t,
anexe, 10 ari, 10.000 euro. (
0770.690.297
l V]nd cas[ cu etaj,  camere ;i
cas[ `n ro;u, Veti;. (
0771.212.718, 0769.689.844
l V]nd cas[ `n Oar, strada
Feher Bertalan nr. 14, pre\
informativ, 19.500 euro
negociabil. ( 0758.200.215

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Strada P[ule;tiului, etaj IV,
43.500 euro. ( 0748.384.901

V]nd apartament Micro 14,
parter, pus la punct. (
0745.822.159

14 Mai, 32.000 euro>www.imo-
vest.ro> ( 0743.284.965

APARTAMENTE 3 CAMERE

V]nd apartament central,
strada Bujorului 43, suprafa\[
util[ 100 mp, finisat sau
semifinisat. ( 0730.254.504

l V]nd apartament 3 camere,
Satu Mare. ( 0722.237.904
l M16 - 56.000
euro>www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
l V]nd apartament Micro 16,
strada Careiului. (

0740.084.172
l Central, renovat, din
c[r[mid[. ( 0770.369.452

APARTAMENTE 4 CAMERE 

l Lucian Blaga 63.000
euro>www.imo-vest.ro> (

0743.284.965

V}NZ{RI GARSONIERE

l V]nd garsonier[ Arinului.
( 0741.539.524

TERENURI 

l V]nd locuri de case 7,36 ari
la intrare `n cartierul de vile,
ap[, gaz, curent, canalizare pe
strad[. ( 0744.603.654
l Lazuri 550 mp>www.imo-
vest.ro> ( 0743.284.965
l Iau `n arend[ teren agricol
`n zonele< Dorol\, sat Atea,
Petea, Lazuri. ( 0747.925.408
l V]nd loc de cas[, 30 ari
Ardud ;i 68 ari arabil. (
0749.417.976
l V]nd 20 ari `n R]tu Mare.
( 0748.103.425
l V]nd garsonier[ `n
Timi;oara, situat[ `n
complexul studen\esc. (
0743.360.554
l V]nd 20 ari de teren cu vie,
pomi fructiferi, cas[ cu pivni\[
;i mansard[ pe strada
Tireamului, l]ng[ blocurile
ANL (viile noi). (

0741.199.597

SCHIMBURI

l Schimb apartament 3
camere Micro 16, etaj IV cu
apartament 2 camere Micro
16, etaj I sau II. (
0757.648.275

SPA|II COMERCIALE

l ~nchiriez 50 mp, :tefan cel
Mare>www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
l Oferim spre `nchiriere
spa\iu `n Centrul Nou. Mai
multe informa\ii ;i detalii la
fa\a locului. ( 0261.712.519,
0743.330.792
l V]nd spa\iu
comercial/industrial, Odoreu.
( 0756.087.161, 0756.087.162
l V]nd spa\iu comercial,
strada Botizului. (

0754.348.452, 0747.505.350

cumP{R{RI auto
stR{InE

l Cump[r autoturisme
avariate sau Rabla. (
0757.747.469
l Cump[r auto pentru
programul Rabla, asigur
transport ;i radiere. (
0757.522.410
l Cump[r auto programul
Rabla. ( 0731.638.084
l Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. (

0726.222.209
l Cump[r ma;in[ pentru
programul Rabla, asigur
radierea ma;inii. (

0745.289.516

~nchirieri auto

~nchirieri auto (

0744.185.607

V}NZ{RI DIVERSE

l V]nd lemn fag, stejar,
carpen, 190 m. (

0746.952.006
l Rezervoare IBC 1000 litri.
( 0745.143.143
l Lemn foc. ( 0727.538.530
l Produc[tor< v]nd pele\i foc.
( 0756.087.161, 0748.400.085
l V]nd ;ur[ Homorod. (
0745.887.245
l V]nd \uic[. (

07473652.021
l V]nd frigider mic, ma;in[
de sp[lat. ( 0770.951.901
l V]nd urgent canapea
extensibil[, stare foarte bun[,
300 ron, negociabil. (
0743.650.154, 0770.635.578

V}NZ{RI AGRICOLE

l V]nd o ton[ triticale, pre\
informativ un leu kilogramul.
( 0740.137.182
l V]nd triticale, orz. (
0747.830.823

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd pui albi, ro;ii, pestri\i.
( 0743.935.003
l V]nd porci. (

0769.655.357
l V]nd vi\ei. ( 0744.918.051
l V]nd ;oldani. (

0754.315.010

CHIRII

l Chirie 3 camere
semimobilate, Independen\ei.
( 0771.629.959

~nchiriez apartamente 2
camere, birouri, bloc nou,
Clo;ca 65, parcare `n curte,
toate utilit[\ile, 200 euro. (
0746.382.438

l 3 camere Careiului
>www.imo-vest.ro> (

0743.284.965
l Dau ̀ n chirie garsonier[. (
0747.814.550 dup[ ora 16<00

Dau `n chirie spa\iu 50 mp,
strada Botizului. (

0754.348.452, 0747.505.350

l ~nchiriez garsonier[, strada
T]rnavei 4, 140 euro. (
0752.134.900
l Dau `n chirie garsonier[,
strada T]rnavei. (

0752.134.900
l ~nchiriez apartament 2
camere Centrul Nou,
ultradotat. ( 0746.166.497
l Dau `n chirie ap. 2 camere,
vis-a-vis cu Kaufland. (
0746.309.982

Chirie apartament 2 camere,
Carpa\i II, etaj I. (
0746.767.772

l Spa\ii 150-800 mp. (
0744.578.910

PIERDERI

l Pierdut CUI ;i certificat
constatator SC Solar Energie
Team RO SRL. Declar nul.

CUMP{R{RI

l Cump[r fier vechi ;i
neferoase, acumulatoare auto,
transport gratuit, plata pe loc.
( 0730.444.660
l Cump[r ma;ini pentru
Rabla, asigur radierea. (
0757.649.685
l Cump[r[m pene avantajos.
( 0753.500.698
l Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. (

0757.649.685
l Cump[r autoturisme pentru
programul Rabla. (

0748.055.158

PREST{RI SERVICII

l Firm[ execut[m case,
demol[ri, lucr[ri interioare<
gresie, faian\[, rigips,
zugr[veli, finisaje, scos/montat
u;i, geamuri. ( 0759.380.437
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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 FieR VeCHi, 
CUPRU, aLUMiniU, aLaM{, 

PVC - TeRMOPan, 
aCUMULaTORi aUTO. 

Transport gratuit-plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 0753-836274

~nchiriez
autoturisme 
pentru toate
buzunarele. 

tel. 0741460550

~NCHIRIERI AUTO

TRANSPORT TURISM

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

Program Mica Publicitate
str. Micu Klein nr. 2 

zilnic 9.00-19.00
sâmb[t[ ~NCHIS

duminic[ 11.00-18.00

Angaj[m casier([)
pentru preluare anun\uri 

la Mica Publicitate.
CV-urile se depun la sediul de pe 

strada Micu Klein nr. 2
de luni p]n[ vineri `ntre orele 9.00-19.00.

Sau se trimit pe adresa de email<
redactiasm@informatia-zilei.ro

Distribuție Energie Electrica Rom]nia 
– Sucursala Satu Mare 

anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de
emitere a acordului de mediu pentru proiectul< Extindere
RED halmeu, str. târgului, propus a fi amplasat în
intravilanul localității Halmeu, str. Târgului, jud. Satu Mare.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la
sediul Agenției pentru Protecția Mediului  Satu Mare, str.
Mircea cel Bătrân nr. 8/B,  în zilele de luni-joi intre orele 8-
16.30, respectiv vineri intre orele 8-14,   și la sediul titularului,
str. Mircea cel Bătrân nr.10,  mun. Satu Mare, jud. Satu Mare. 

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției
pentru Protecția Mediului  Satu Mare.

De vânzare
apartament trei camere,

ultracentral, din cărămidă,
recent renovat , str.

Lucaciu colt cu strada
Mioriței, etaj 3, preț

80.000 euro, mobilat, 
tel. 0730713705

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI GARSONIERE

VÂNZ{RI TERENURI

SCHIMBURI

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

CUMP{R{RI

PREST{RI SERVICII
PIERDERI



l Acoperi;uri, case, izola\ii.
( 0752.836.339

Execut[m renov[ri interioare,
gresie, faian\[, gipscarton,
gletuiri, modific[ri, zugr[veli,
finisaje, montat u;i ;i geamuri,
betoane, garduri. (

0754.609.906

l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498

Execut[m orice tip de
acoperi;uri, repara\ii urgente,
\igl[ metalic[, ceramic[,
dulgherie, jgheaburi-burlane,
pensionari 25% reducere. (
0751.753.936, 0733.309.472

l Electrician. ( 0741.761.228
l Termopane, jaluzele, plase
insecte, u;i de garaj. (
0744.189.118
l Execut[m lucr[ri interioare-
exterioare, mansard[ri,
dulgherie, orice tip de tabl[,
mici repara\ii, jgheaburi,
burlane. ( 0743.561.255
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein/rapid. (

0758.528.653.
l Instructor auto categoria B.
( 0747.431.783
l Mobil[ la comand[. (
0742.921.549
l Firm[ execut[m funda\ii
100 mp, 4500 euro manopera,
accept[m teren/auto. (
0747.683.513
l Firm[ execut[m case 100
mp, P+M, 20.000 euro. (
0747.683.513
l Fac sob[ teracot[. (
0753.886.891
l Firm[ specializat[ `n
administrare imobile ;i
asocia\ii de proprietari cu
vast[ experien\[ `n
domeniu,www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
l Termopane, jaluzele, plase
insecte, u;i de garaj. (
0744.189.118
l Execut[m acoperi;uri,
hidroizola\ii, repara\ii urgente.
( 0733.709.746
l Execut lucr[ri de
construc\ii, finis[ri interioare,
exterioare. Rog seriozitate. (
0744.122.133
l Interven\ii rapide< ap[-
canal. ( 0755.864.875
l Hidroizola\ii bituminoase.
( 0753.915.246

Execut[m zugr[veli ;i izol[ri.
( 0766.591.027

l Tapi\ez canapele. (
0747.410.304
l Electrician. ( 0741.457.079

TRANSPORT TURISM

Marf[ mut[ri. (

0753.807.001

Marf[ iein. ( 0745.049.715

l Transport persoane Austria,
Germania, Olanda. (

0745.241.118

OFERTE SERVICIU

l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii, salariu motivant.
( 0753.653.304
l Angaj[m meseria;i
pricepu\i `n construc\ii, salariu
6000 lei `n m]n[. (
0753.576.825

Restaurant angajeaz[ buc[tar,
ajutor buc[tar, barman,
osp[tar. ( 0740.872.122,
0755.707.907

SC Sampax SRL pentru
punctul de lucru din sat
Rom]ne;ti, comuna Medie;u
Aurit, angajeaz[< operator siloz
/ operator `nc[rc[tor frontal.
Cerin\e minime< permis de
conducere categoria B.
Condi\ii< aten\ie, seriozitate,
implicare, fire pozitiv[,
punctualitate, corectitudine.
V[ a;tept[m `mpreun[ cu un
CV la sediul societ[\ii din Satu
Mare, strada drum Carei, nr.
160, s[ ne cunoa;tem `n
intervalul orar 08<00-10<00 (
0261.722.755

l Angaj[m t]mplari cu
experien\[, salariu 3000 ron.
( 0727.291.096
l Angajez agent de securitate.
( 0741.366.294
l Angajez croitor ;i
confec\ioner. ( 0744.513.974
l SC Ecomatrix SRL
angajeaz[ colegi pentru
urm[toarele posturi< t]mplar,
finisor. Informa\ii (

0755.752.122

TIE Services Interna\ional
angajeaz[< - inginer mecanic,
l[c[tu;i, sudori, operatori
CNC. Asigur[m< transport,
tichete de mas[ 20 ron/zi.
Informa\ii ( 0770.121.925,
CV-uri<
resurseumane@tiesi.ro

l Covrig[ria Titi angaj[m
personal. ( 0747.043.987
l Angajez barman, barman[.
( 0744.965.591
l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii, Salariu 3000 lei,
tichete de mas[. (

0748.131.898

Societate comercial[
angajeaz[< l[c[tu;, zidar,
dulgher, buldoexcavatorist,
fierar betonist. (

0722.394.052

l Restaurant angajeaz[ ;ofer
pentru distribu\ie, osp[tar. (
0744.504.456

Pure Home Collections SRL
angajeaz[< - pulverizatori,
finisori lemn, ;lefuitori lemn,
manipulant marf[, asistent
logistic[. Oferim< bonuri de
mas[, transport gratuit. (
0758.594.938, 0752.792.835

Societate comercial[ angajeaz[
l[c[tu; mecanic, sudor ;i
muncitori necalifica\i pentru
ajustare piese. Program `ntr-un
singur schimb. (

0745.099.177

l SC ALCEDO SRL,
distribuitor na\ional de
inputuri agricole angajeaz[
consilier nutria\ia plantelor
pentru punctual de lucru
Carei. Cerin\ele postului< -
studii superioare
agricultur[/horticultur[/biolo
gie/silvicultur[< - permis auto
categoria B< - experien\[
profesional[ 2-3 ani< -
cuno;tin\e operare PC.
Responsabilit[\i principale< -
recoltarea probelor de sol ;i
ap[> - distribuirea buletinelor
de analiz[> - consiliere de
specialitate nutri\ia plantelor.
Contact<office@alcedo.ro>
iuliu.katona@alcedo.ro       
l Angaj[m femeie de serviciu.
( 0740.149.172   
l Firma SC Bo Mob SRL
angajeaz[ t]mplar. Informa\ii
la nr de telefon (

0722.173.103 sau personal pe

strada Aurel Vlaicu nr. 74
l Angajez barman[-osp[tar[,
ajutor buc[tar. (

0744.387.266
l Oferim locuri de munc[
pentru coafeze, cosmeticiene,
manichiuriste, pedichiuriste.
Informa\ii ( 0261.712.519,
0743.330.792

Angajez femeie `ngrijitoare
v]rstnici. ( 0740.311.944

l Atelier t]mpl[rie angajez
muncitori necalificat sau
t]mplar la preg[tire. (
0744.546.399
l Angajez sp[l[tor auto zona
Titulescu. ( 0771.653.278
l SC Comexmar SRL
angajeaz[ manipulant marf[.
Informa\ii ( 0758.429.052
l Angajez barman[ `n Micro
16. ( 0747.505.350
l Societate confec\ii textile
angajeaz[ personal la ma;in[
de c[lcat final + interfazic. (
0744.628.911

Caut persoan[ autorizat[ RSL-
IP pentru angajare sau
colaborare ( 0722.568.272

l Caut t]mplari pentru
munc[ `n Belgia. (

049.854.79.83
l Primalact angajeaz[ ;ofer
distribuitor, mecanic
`ntre\inere, utilaje, fochist.
Informa\ii la ( 0754.705.359,
a;tept[m CV-urile la
office@primalact.ro 

Axial Logistics SRL angajeaz[
;ofer-manipulant. (

0745.085.376

l C[ut[m coleg[ la magazinul
In Street `n incinta Shopping
City Satu Mare, CV-urile se
depun la magazin
l Angaj[m v]nz[toare ;i
casier[ pentru magazin
alimentar. ( 0744.513.541
l Angaj[m patiser ;i brutar cu
sau f[r[ experien\[. (
0744.513.541

Angaj[m persoane  harnice ;i
serioase la buc[t[rie . Nu
conteaz[ experien\a.
Restaurant “Moara cu Noroc”
( 0756.955.556

l Angajez barman/barman[,
carte de munc[, nu conteaz[
munca. Salariul este de 150
lei/zi, o s[pt[m]n[ se lucreaz[
una liber[, iar cazarea este
gratuit[. Detalii (

0757.418.451

Angaj[m colaboratori pentru
serviciul distribu\ie produse
lacatate (agent v]nz[ri ;i
;ofer). Informa\ii (

0733.072.713

l Angaj[m sudor ;i l[c[tu;
confec\ii metalice. (

0747.177.353
l Angaj[m casier[ la agen\ia

de pariuri Mozzart Bet, strada
Botizului. ( 0730.095.801
l Caut electronist pentru
central[ termic[ pentru
diagnostic. ( 0770.369.851

Angaj[m t]mplar universal,
atelier ̀ n Satu Mare, un schimb
- job sigur ;i cu multe avantaje.
( 0724.588.422

l Abo Mix SA angajeaz[<
electrician, mecanic
`ntre\inere ;i manipulant
marf[. Informa\ii la (
0261.769.306 sau personal la
fabric[ pe strada Depozitelor
nr. 31
l Angajez barman[ Micro 16.
( 0745.465.044

Angaj[m barman[ `n Micro
15, bar Fan Club. (
0744.631.765

l Firm[ `n domeniul
construc\ilor angajeaz[<
excavatorist, operator `n
construc\ii. ( 0741.030.139
l SC Design For Life SRL
angajeaz[ personal pentru
pulverizat cadre metalice,
;lefuitor metale. Informa\ii la
sediul firmei, strada Uzinei nr.
6-8, sau la ( 0732.331.794,
0261.839.664

SOCIET{|I

l Subsemnatul Ro;u Florin
Nicolae, `n calitate de titular
anun\[ publicul interesat
asupra declan;[rii etapei de
`ncadrare, conform HG
1076/2004,  `n vederea
ob\inerii avizului pentru
mediu< , PUZ zon[ de locuin\e
;i func\iuni complementare”
propus a fi amplasat `n Mun.
Carei, str. Zorilor FN, jud. Satu
Mare. Prima versiune a

planului poate fi consultat[ la
sediul titularului, din str.
Nicolae Titulescu, nr.17, ap. 4,
mun. Carei `n zilele de luni-
vineri, orele 17.00-18.00 ;i la
sediul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului din Satu
Mare, str. Mircea cel B[tr]n,
nr.8/B, luni-joi `ntre orele 8-
16.30, vineri `ntre orele 8-14,
din data de 08.06.2021.
Publicul interesat poate
transmite ̀ n scris comentarii ;i
sugestii p]n[ la data de
23.06.2021 la sediulAgen\iei
pentru Protec\ia Mediului din
Satu Mare, str. Mircea cel
B[tr]n nr. 8/B, cod 440012, fax
0261.733.500, e-
mail<office@apmsm.anpm.ro
l Se convoac[ AGA la
Constructorul SM Soc. Coop.
pe data de 05.07.2021
l SC KONIG METAL SRL cu
sediul `n loc. Foieni, comuna
Foieni, nr.367, jud. Satu Mare,
anun\[ solicitarea emiterii
Autoriza\iei de mediu pentru
activitatea Cod CAEN 2550-
,,Fabricarea produselor
metalice ob\inute prin
deformare plastic[> metalurgia
pulberilor”, desf[;urat[ pe
amplasamentul din Carei, str.
C[plenilor, nr. 56, jud. Satu
Mare. Consultarea
documenta\iei, sugestii,
reclama\ii se pot depune la
sediul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului Satu Mare,
str. Mircea cel B[tr]n, nr 8/B
luni-joi `ntre orele 8-16.30,
vineri `ntre orele 8-14. Pentru
orice informa\ii referitoare la
activitate, v[ pute\i adresa la
Agen\ia pentru Protec\ia
Mediului Satu Mare, tel.
0261.736.003, tel/fax
0261.733.500, e-
mail<office@apmsml.anpm.ro
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CONDOLEAN|E

Colectivul OCPI Satu
Mare transmite sincere
condolean\e familiei `n
momentele grele marcate
de trecerea `n nefiin\[ a
domnului ing. M{RKUS
GYORGY. Dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n lumin[! 

bIlKa, ImPRo,WEttERbEst -
tIglĂ mEtalIc{, tabl{ cutat{

JghEabuRI ȘI buRlanE
FEREstRE DE mansaRD{

toatE lE gĂsEȘtI numaI la

vEKban s.R.l.
În satu maRE, str. EnERgIEI, 5.

12 anI DE EXPERIEnȚĂ
ȘI PRoFEsIonalIsm.

Plata și în 6 rate !
0723-522.010> 0744-545.296 .
E-mail< vekban@yahoo.com

Angajăm muncitori
pentru prelucrarea

lemnului 
(tâmplări, necalificați,

stivuitorist)

Doritorii se pot prezenta
în cursul săptămânii la

sediul firmei. 

tel. 0749.126.921

OFERTE SERVICIU

Angaj[m casier([)
pentru preluare anun\uri 

la Mica Publicitate.
CV-urile se depun la sediul

de pe strada Micu Klein nr. 2
de luni p]n[ vineri `ntre 

orele 9.00-19.00.
Sau se trimit 

pe adresa de email<
redactiasm@informatia

-zilei.ro

Angaj[m lucr[tor
comercial la raionul
de mezeluri, casier ;i

manipulant marf[

telefon< 0261.713.399

Căutăm coleg pentru manipulat marfă
Dacă îți plac hainele și vrei să faci parte dintr-o

echipă tânără și dinamică, atunci te așteptăm să devii
colegul nostru la depozitul nostru din Dorolț<

• cu începere imediată,
• cu salariu atractiv și competetiv,
• cu bonusuri de haine și premii,
• cu transport la muncă asigurat sau plătit,
• cu program de lucru pe un singur schimb,
• cu contract pe perioadă nedeteminată

Descrierea job-ului<
• sortarea, ambalarea și depozitarea

corespunzătoare a hainelor ;i încălțămintei

cerin\e<
• capacitate fizică bună, agilitate, rapiditate
• spirit bun de echipă
• calificare nu trebuie
• minim 10 clase
• este recomandat pentru bărbați.
• cunoașterea limbii maghiare constituie un avantaj 

• Infomații între orele< 8-17
• la telefon< 0754.070.194

• și prin email< info@secondtex.ro

MICA PUBLICITATE 
APARE :I ONLINE 

www.informatia-zilei.ro

s.c. coRal ImPEX s.R.l., în colaborare cu Primăria
Municipiului Satu Mare, vă informează că în perioada 22.06.2021 –
30.06.2021 se vor efectua tratamente de dezinsecție aeriană, respectiv
dezinsecție terestră pe domeniul public al Municipiului Satu Mare.
Substanța utilizată pentru efectuarea serviciului de dezinsecție
aeriană este CYMINA PLUS, cu substanțele active Cipermetrina, 

Tetrametrina și Piperonil Butoxid, iar în procesul de dezinsecție
terestră se va utiliza CY 10, cu substanța activă Cipermetrina.
Substanțele utilizate fac parte din Grupa III (Pesticide Non-Agricole),
Tip 18 (Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor
artropode) și sunt avizate de Ministerul Sănătății. 

Rugăm cetățenii din Municipiul Satu Mare să evite să stea în raza
de acțiune a utilajelor în timp ce acestea pulverizează soluțiile pentru
a preveni eventualele incidente.   Crescătorii de albine sunt rugați să
ia toate măsurile care se impun în vederea protejării albinelor,
respectiv scoaterea stupilor de albine în afara ariei de stropire. În caz
contrar, Primăria Municipiului Satu Mare și S.C. CORAL IMPEX
S.R.L. sunt absolvite de orice responsabilitate.  

În cazul în care condițiile meteorologice vor fi  nefavorabile,
perioada  desfășurării  serviciilor  de dezinsecție aeriană, respectiv
terestră, va fi decalată. 

TRANSPORT TURISM

SOCIET{|I

==== ==

= CONDOLEAN|E =


