
CASE

l V]nd urgent cas[ 8 ari,
zon[ bun[. (

0751.802.268
l Vil[ P[ule;ti. (

0752.583.073
l V]nd casa `n Beltiug. (
0747.608.711

APARTAMENTE 2 

l Ofer apartament la pre\
convenabil pentru
investi\ie. Rela\ii la (

0748.775.962

V]nd apartament. (

0747.657.804

l Apartament 2 camere.
( 0744.955.104
l Apartament complet
renovat, CII, et. 4. (

0735.309.142

APARTAMENTE 3 

l Clo;ca. Decomandat (
0752.530.175
l V]nd apartament Satu
Mare. ( 0722.237.904

V]nd apartament 3
camere, Micro 15, etaj II.
( 0751.847.490

APARTAMENTE 4 

l Careiului, lux (

0752.530.175

GARSONIERE

l V]nd garsonier[ (

0746.869.400
l V]nd garsonier[ str. Ion
Ghica. 15.000 Euro (

0744.982.636

V}NZ{RI TERENURI

l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti (

0745.250.539
l V]nd 20 ari `n R]tu
Mare. ( 0748.103.425

CUMP{R{RI AUTO
STR{INE

l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0757.747.469

V}NZ{RI DIVERSE

l Rezervoare 1000 litri
(IBC) ( 0745.143.143

Careiului, c[r[mid[ (

0752.530.175

Ofer spa\iu pentru
depozitarea crengilor.
Contra-cost. (

0741.073.618

l Vindem mobil[ de
sufragerie - Madrigal-
original. ( 0729.383.243

V}NZ{RI MOBIL{

l V]nd mobil[ de
buc[t[rie, 2 dormitoare.
( 0745.761.184

V}NZ{RI AGRICOLE

l V]nd sau schimb cu
vaci de lapte sau juninci< -
o combin[ Class
Dominator 98, - combina
Jhon Deere E 970> - ifron> -
sem[n[toare de porumb ;i
gr]u> - pres[ de balotat
dreptunghiular[ ;i
rotund[. ( 0741.330.618

V]nd plug reversibil. (
0746.425.509

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd g[ini ou[toare
bune ;i pentru t[iat. (
0746.083.675
l V]nd ;oldani. (

0744.918.051

V]nd porci 110-130 kg. (
0753.637.499

l V]nd purcei ;i porc. (
0755.216.475
l V]nd porci. (

0747.632.816

V]nd porc 180 kg,
porumb, \uic[. (

0743.090.444>
0743.157.212

l V]nd purcei 10
s[pt[m]ni. (

0742.066.735
l V]nd porci. (

0747.632.816
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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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0786 515 291

De vânzare 
etajul 1+ garaj într-o casă
particulară cu 2 etaje, str.
Lazăr Gavril de Purc[re\ 
(aproape de Piața Mare ) 
Telefon< 0742.925.744

TRANSPORT TURISM

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

Program 
Mica Publicitate

Stimați clienți datorită situației ac-
tuale suntem nevoiți să ne schimbăm 

programul<
LUNI – VINERI< 9<00 – 17<00

IAR ÎN INTERVALUL ORAR 
17<00 – 18<00 

preluăm anunțuri urgente< decese,
condoleanțe, comemorări la sediul

de pe strada Mircea cel Bătrân, nr. 15
SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ< ÎNCHIS

Duminic[ prelu[m anun\uri 
urgente pentru ziarul de luni< 

decese, 
condolean\e, comemor[ri 

la sediul de pe strada Mircea cel
B[tr]n, nr. 15, `n intervalul orar<

12.00-19.00.
Informa\ii la telefon< 0261.767.303
Vă mulțumim pentru înțelegere!

COMUNA VAMA cu sediul în loc. Vama, str. Tineretului,
nr. 803, jud. Satu Mare, titular al proiectului< Extindere rețea
alimentare cu apă a localității Vama județul Satu Mare,
propus a fi amplasat în loc. Vama, jud. Satu Mare, anunță
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de
către APM Satu Mare în cadrul procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiectul menționat. 

Proiectul deciziei de încadrare  și motivele care o
fundamentează pot fi consultate la sediul APM 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/observațiile la
proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe pagina de internet a APM Satu Mare. 

Grup de firme cu capital german cu activități în domeniul
agriculturii ecologice în județul Satu Mare, căutam coleg/[
ECONOMIST CONTABIL SENIOR.

Căutam o persoan[ care să îndeplinească următoarele cerințe<
• să fie organizat[, responsabil[, atent[ la detalii și cu gândire

analitic[>
• să aibă studii superioare în domeniul economic, specializarea

contabilitate și cunoștin\e solide privind legislația financiar-contabil[
în vigoare, fiscalitate și legislația muncii>

• să aibă experiență pe o poziție similar[>
• să aibă cunoștinte solide de operare PC (Microso Office,

Internet – platforme financiar-contabile și juridice etc.)>
• să aibă capacitatea de înțelegere logica a proceselor din programe/

souri specifice de contabilitate și programe de gestiune>
• să dețină cunoștinte de limba german[/englez[– constituie un

avantaj.

Ce face persoana potrivit[<
• înregistrarea operațiunilor financiar-contabile ale societății în

programul de eviden\[ contabil[ (achiziții, vânzări, banca, casa,
mijloace fixe etc.)>

• verificarea în programul utilizat a tuturor datelor de contabilitate
primara și gestiune contabil[< facturi de intrare de marf[, facturi de
cheltuieli, încasări și pl[\i prin orice instrumente de încasare/plat[,
deconturi de cheltuieli, bonuri de consum etc.>

• verificarea lunar[ a situației stocurilor pentru fiecare cont în parte
și luarea m[surilor operative de clarificare și eliminare a eventualelor
diferențe, asigurând concordan\a `ntre balanță analitic[ a stocurilor și
cea sintetic[ pe fiecare cont în parte>

• salarizarea personalului, întocmirea și raportarea documentelor
ce țin de HR>

• întocmirea rapoartelor periodice către management>
• Întocmeste și verific[ balanța de verificare lunar[>
• Colaborarea strânsă cu celalalte departamente ale societății>
• Respect[ prevederile legale în domeniu>
• Cunoașterea și contribuția la realizarea politicilor și obiectivelor

organizației.

Salariul și beneficiile se negociază la interviu, pe baza experienței și
responsabilităților avute.

Cei interesați sunt rugați să-și depună CV-ul la adresa de e-mail
office.agrar@lindner-group.com. Informații sulimentare< 0730 611 655

Menționam că doar candidații selectați vor fi contactați!

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI CASE VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI GARSONIERE

VÂNZ{RI TERENURI
VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

VÂNZ{RI MOBIL{



CHIRII

l Ap. 2 camere M17. (
0740.177.986

PIERDERI

l Morov Ioan din
localitatea Rac;a, nr. 705,
jud. Satu Mare, pierdut
carnetul de comercializare
a produselor din sectorul
agricol, av]nd seria SM de
la 3631701-3631800. Se
declar[ nul.

CUMP{R{RI

l Cump[r pene. (

0753.500.698
l Cump[r pene. (

0757.285.990
l Cump[r apartament ;i
garsonier[. (

0752.530.175

Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
( 0748.055.158

l Cump[r auto programul
Rabla, transport, radiere
gratuit. ( 0731.038.084
l Cump[r autoturisme
avariate ( 0757.747.469
l Cump[r apartament 2
camere. ( 0770.620.013

CITA|II

l Se citeaz[ personal la
interogatoriu p]r]ta

SZEKEI MIHAELA
LAVINIA, CNP
2880319303916 cu ultima
re;edin\[ cunoscut[ `n
Satu Mare, str. Tudor
Vladimirescu, nr. 9, Ap. 2,
jud. Satu Mare la
Judec[toria Satu Mare, sala
7, ora 13<00, la data de
25.01.2022 `n dosar nr.
3752/296 din 2021, av]nd
ca obiect stabilirea
domiciliului minorului.

PREST{RI SERVICII

l Renov[m apartamente
(gresie, faian\[,
mont[m/scoatem u;i,
geamuri)execut[m case
(A-Z), izola\ii, finis[ri,
tencuieli garduri.  (

0757.192.396
l Renov[m apartamente,
zugr[vim/izol[m sc[ri de
bloc. ( 0754.609.906

Repara\ii tractoare ;i
utilaje agricole (

0747.542.540

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

l Electrician/repara\ii. (
0745.232.981

Execut lucr[ri< acoperi;uri,
orice tip de tabl[,
mansard[ri, mici repara\ii,
hidroizola\ii, \igl[
ceramic[, interioare,
exterioare, 30% reducere.
( 0746.837.737

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

Repar TV. ( 0745.464.289

l Prest[m t[iere copaci,
stropire ;i t[iere cu
experien\[. (

0746.571.075
l Execut[m finis[ri
interioare. (

0747.485.876

TRANSPORT TURISM

l Marf[-mut[ri, iein. (
0745.049.715
l Transport diverse. (
0747.485.876

OFERTE SERVICIU

Firma Mode Prima
angajeaz[ confec\ionere.
Decont[m transportul.
Oferim tichete de mas[ 20
Ron. Marsilia 26, (

0740.609.339

l AM DC
ACCOUNTING, firm[ de
contabilitate angajeaz[
contabil ;i jurist. CV-ul se
depunde la<
office@amdc.ro. Tel. (

0751.230.310

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

l Societate comercial[
angajeaz[ sudor repara\ii
cupe excavatoare, bine
pl[tit. ( 0744.189.909

Hanul lui Gic[ angajeaz[
ajutor buc[tar. (

0744.813.632

SC Confec\ii textile
angajeaz[ c[lc[tori final,
interfazic ;i ma;ini;ti. (
0261.761.910>
0744.628.911

l Angaj[m confec\ioneri
cu experien\[. (

0742.185.365

Angajez `ngrijitor la vaci.
Ofer salariu
atractiv+cazare. (

0752.198.896>
0741.330.618

Angajez tractorist cu
experien\[, ofer salariu
atractiv+cazare. (

0752.198.896,
0741.330.618

l Societate comercial[
angajeaz[< L[c[tu;,
maistru atelier, l[c[tu;erie,
sudor ;i zidar. (

0722.394.052

Ferm[ din Botiz angajeaz[
muncitori. Program `n
fiecare a treia zi. (

0773.817.455

l Caut cioban. (

0751.912.152
l Restaurant angajeaz[
buc[tar ([), ajutor buc[tar,
osp[tar, v]nz[toare
fornetti. ( 0723.164.147
l Angaj[m v]nz[toare ;i
casier[ pentru magazin
alimentar. ( 0744.513.541
l Angaj[m preg[titor
marf[ pentru depozit. (
0744.513.541

City Comfort angajeaz[
muncitori necalifica\i ;i
tapi\eri. Salariu net 1924 lei
+ transport decontat. (
0785.099.929>
0731.010.988

l Angaj[m barman-
osp[tar, `ngrijitor baz[
sportiv[. ( 0740.149.172

Friend’s Caffé angajeaz[
barman/[ pentru cei din
zona rural[. Oferim cazare.
( 0742.065.619

l Societate comercial[
angaj[m inginer

construc\ii civile pentru
postul de ;ef ;antier. (
0361.884.814, orele 7<30-
16<00
l Restaurant angajeaz[
femeie la vase. (

0745.893.114
l Angaj[m buc[tar cu
experien\[.(
0741.501.659
l Fabric[ de mobil[,
situat[ `n Satu Mare,
angajeaz[  urgent 4
t]mplari califica\i. Salariul
net este 3000 lei. (

0744.511.161

Angaj[m t]mplar pentru
montaj mobilier din pal
(dul[pioare ;i altele),
av]nd experien\[ ;i o
vitez[ bun[ de lucru.
Perspective foarte bune. (
0731.811.223>
0724.588.422

LEBĂDĂ SRL angajează
agent vânzări, lucrător
comercial cu experiență și
manipulant marfa. Salariu
motivant + tichete de masa
+ bonus performan\[! De-
talii la tel. 0742 731 151
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DECESE

Cu ad]nc[ durere `n
suflet `mi iau r[mas bun
de la cel care mi-a fost so\
BELBE DUMITRU.
Odihne;te-te cu sfin\ii ;i
drep\ii `n ~mp[r[\ia
Cereasc[.
So\ia Emilia Belbe

___________
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, a
celui care a fost tat[,
socru ;i bunic< BELBE
DUMITRU. Dumnezeu
s[-l ierte!
Fiica Simona cu so\ul
Mircea ;i nepotul
Alexandru Chereche;

___________
Drum lin spre ceruri
drag tat[ ;i socru< BELBE
DUMITRU. Lumina cea
f[r[ de sf]r;it s[-\i
lumineze ve;nic.
Dumnezeu s[ te aib[ `n
~mp[r[\ia Lui.
Fiul Claudiu cu so\ia  Delia
Belbe

___________
O inim[ bun[ a `ncetat s[
mai bat[, un suflet s-a
ridicat la cer. Cu inimile

fr]nte ne lu[m r[mas bun
de la dragul nostru tat[ ;i
socru BELBE DUMITRU.
Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace.
Fiica Claudia cu so\ul
Rotaru

___________
Suntem al[turi de
ginerele nostru Belbe
Claudiu `n durerea
pricinuit[ la desp[r\irea
de tat[l drag. Dumnezeu
s[ odihneasc[ sufletul
cuscrului BELBE
DUMITRU `n pace.
Familia Petric Gheorghe ;i
Aurica

___________
Cu inimile `ndurerate
anun\[m plecarea dintre
noi a dragei noastre
profesoare CLAUDIA
POPDAN.

~nmorm]ntarea va avea
loc luni 17.01.2022, orele
13.00 la cimitirul de la
Gar[. 
Familia Br[du\ Popdan

CONDOLEANTE

Suntem  al[turi de
prietena noastr[ Dr.

Solomon Consuela cu
familia `n aceste
momente grele pricinuite
de decesul mamei dragi.
Sincere condolean\e!
Dumnezeu s[-i dea
odihna ve;nic[.
Familia Ardelean Liviu ;i
Lumini\a

___________
A plecat dintre noi un om
care a fost a;a cum nu
sunt prea mul\i. A fost
cea care a s[pat un loc `n
sufletul multora dintre

noi pentru a-l umple cu
armonia limbii ̀ ngerilor -
Muzica- . S[ v[ odihni\i
`n pace doamna
profesoar[ CLAUDIA
POPDAN. Noi v-am
pierdut dar v-a c];tigat
cerul. Sincere
condolean\e familiei
`ndoliate!
Eveline Terge ;i Ciprian
Cheovari

___________
Transmitem sincere
condolean\e familiei

Popdan la trecerea la cele
ve;nice a intelectualului
de `nalt profesionalism,
profesor CLAUDIA
POPDAN, prieten[ de o
via\[. Drum bun spre
lumin[, Claudia!
Livia Gregoroviciu cu
familia

___________
Suntem alături de colegul
nostru Brăduț Popdan în
marea durere prilejuită
de trecerea în eternitate a
mamei dragi, CLAUDIA
POPDAN. Dumnezeu să
o odihnească în pace, iar
familiei multă putere,
pentru a trece cu bine
peste această încercare!
Colegii de la Muzeul
Județean Satu Mare

COMEMORARE

De;i timpul trece, ochii
ne sunt plini de lacrimi,
durere ;i triste\e. Azi se
`mplinesc 6 luni de c]nd a
plecat dintre noi dragul
nostru so\, tat[, socru ;i

bunic BILA|IU VASILE.
Bunul Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace!
Familia `ndurerat[

___________
Moartea poart[ cu sine o
durere pe care nimeni nu
o poate vindeca, dar
iubirea o p[strezi `n
ad]ncul inimii tale
pentru totdeauna care a
fost so\ie ;i mam[

C~MPIANU MONICA
las[ o amintire pe care
nimeni nu o poate fura
vreodat[.
So\ul C`mpianu ;i fiica
Onanie Romina

= DECESE =

Cu profund regret ne desp[r\im
de cel care ne-a fost so\, tat[ ;i bunic

BELBE DUMITRU
Dumnezeu  s[-i lumineze calea

spre cele ve;nice. Priveghiul are loc
luni, 17 ianuarie, ora 18.00, iar
slujba de `nmorm]ntare va avea loc
mar\i, 18 ianuarie, ora 13.00 la
capela cimitirului ortodox din Balta
Blond[.

Familia `ndoliat[

= CONDOLEAN|E =

~n aceste clipe de suferin\[ ;i
durere `ncerc[m s[ aducem
alinare ;i m]ng]iere veri;orilor
no;tri Dr. Consuela ;i Tudor
Solomon la trecerea `n nefiin\[ a
mamei, soacrei ;i bunicii dragi,

ABRUDAN ELENA ANA
care s-a `n[l\at la ceruri.
Dumnezeu s[-i dea odihn[
ve;nic[, iar `ngerii s[-i vegheze
somnul de veci!

Veri;oarele Rodica ;i Corina 
cu familia din Cri;eni“ Atunci c]nd \i se spune mam[ ai

tot. :i totu;i n-ai nimica 
Dac[ trecutul e-ntr-o ram[
:i n-ai cui s[-i mai spui “Bunica”.

S-a oprit o inim[, a disp[rut
un suflet bun iar cuvintele sunt
neputincioase ;i nem[rginit[ e
durerea care ne-a cuprins acum
c]nd ne desp[r\im de draga
noastr[ mam[, soacr[, bunic[ ;i
str[bunic[

DRON ANA
Dormi `n pace, nu te vom uita
niciodat[ draga noastr[!
~nmorm]ntarea  va avea loc luni,
17.01.2022, ora 14.00 la capela
cimitirului de la Gar[.

Fiica Rodica cu so\ul Cornel,
nepoata Cristina cu so\ul Bogdan 

;i str[nepotul :tefan, nepoata
Georgeta cu so\ul C[t[lin

Cite;te zilnic
;tirile de m]ine
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