sC gaz.on srL titular al proiectului< extindere conduct[ ;i
racord gaze, racord gaze naturale de presiune redus[ ;i post de
reglare-m[surare `n ora;ul T[;nad, str. petru maior anun\[
publicul interesat asupra lu[rii deciziei etapei de `ncadrare de
c[tre Agen\ia pentru Protec\ia Mediului Satu Mare, `n cadrul
procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru
proiectul men\ionat. Proiectul deciziei de `ncadrare ;i motivele
care o fundamenteaz[ pot ﬁ consultate la sediul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului Satu Mare, str. Mircea cel B[tr]n, nr. 8/B, la
urm[toare adres[ de internet< http<//apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate `nainta comentarii/observa\ii la
proiectul deciziei de `ncadrare `n termen de 10 zile de la data
public[rii anun\ului pe pagina de internet a autorit[\ii
competente pentru protec\ia mediului.
sC gaz.on srL titular al proiectului< extindere conduct[
;i racord gaze naturale de presiune redus[ `n ora;ul T[;nad,
aleea zorilor anun\[ publicul interesat asupra lu[rii deciziei
etapei de `ncadrare de c[tre Agen\ia pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, `n cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul men\ionat. Proiectul deciziei de
`ncadrare ;i motivele care o fundamenteaz[ pot fi consultate la
sediul Agen\iei pentru Protec\ia Mediului Satu Mare, str.
Mircea cel B[tr]n, nr. 8/B, la urm[toare adres[ de internet<
http<//apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate `nainta comentarii/observa\ii la
proiectul deciziei de `ncadrare `n termen de 10 zile de la data
public[rii anun\ului pe pagina de internet a autorit[\ii
competente pentru protec\ia mediului.
Holtberger emeric titular al proiectului< extindere conduct[
;i racord gaze naturale de presiune redus[ la imobilul situat `n
loc. pi;colt, nr. 273, com. pi;colt anun\[ publicul interesat
asupra lu[rii deciziei etapei de `ncadrare de c[tre Agen\ia pentru
Protec\ia Mediului Satu Mare, `n cadrul procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului, pentru proiectul men\ionat.
Proiectul deciziei de `ncadrare ;i motivele care o fundamenteaz[
pot ﬁ consultate la sediul Agen\iei pentru Protec\ia Mediului
Satu Mare, str. Mircea cel B[tr]n, nr. 8/B, la urm[toare adres[
de internet< http<//apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate `nainta comentarii/observa\ii la
proiectul deciziei de `ncadrare `n termen de 10 zile de la data
public[rii anun\ului pe pagina de internet a autorit[\ii
competente pentru protec\ia mediului.

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe
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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.

Solu\ia la jocul nr. 3589

Jocul nr. 3690

Program
Mica Publicitate
str. Micu Klein nr. 2
zilnic 9.00-18.00
sâmb[t[ - duminic[<
~NCHIS

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
v[ mul\umim pentru
`n\elegere!

Căutăm coleg pentru sortare
;i ambalare haine
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 salar 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 nedeteminată

Descrierea job-ului<
◆ sortarea, ambalarea si depozitarea corespunzător
a hainelor ;i încălțămintelor

Cerin\e<
◆ capacitate ﬁzică bună, agilitate , rapiditate
◆ spirit bun de echipă
◆ caliﬁcare nu trebuie
◆ min. 10 clase
◆ este recomandat ptr. bărbați.
◆ cunoașterea limbii maghiare constituie un
avantaj
Infomații `ntre orele< 8-17
la nr tel< 0754 070 194
și prin email< info@secondtex.ro

(#-&."!($,!

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
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CASEVÂNZ{RI CASE
l V]nd cas[ nou[ Cionche;ti,
4 km de Satu Mare. (
0751.399.982
l V]nd cas[ cu 18 ari gr[din[
`n Viile SM. ( 0720.253.775
l V]nd cas[ Odoreu. (
0753.336.722
l V]nd cas[ S[tm[rel
ﬁnisat[+central[.
(
0751.987.801
l Viile Satu Mare 125.000
euro> www.imo-vest.ro, (
0743.284.965
l V]nd cas[ `n Satu Mare,
strada Andrei Mure;anu, nr.
4/A, 50.000 euro. (
0743.917.957
l V]nd cas[ spa\ioas[ loc.
Decebal. ( 0754.315.010
l Cas[ P+M 8 ari
semicentral. ( 0751.802.268
l Cas[ de v]nzare Craidorol\,
2 camere, buc[t[rie, baie, casa
necesit[ renovare, 12.000
euro. ( 0758.277.478
l V]nd cas[ `n Boghi;, jud.
Satu Mare, 38.000 euro
negociabil. ( 0742.804.917
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 22 CAM.

l Central 52.000 euro>
www.imo-vest.ro,
(
0743.284.965
l V]nd apartament 2 camere.
( 0036.202.579.219
l V]nd apartament dou[
camere, etajul I, Carpa\i I. (
0757.175.621
V]nd apartament 2 camere,
Satu-Mare, strada Botizului.
( 0770.723.727
l V]nd apartament 2 camere,
(
cartier
14
Mai.
0775.335.713

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.
APARTAMENTE
l Gellert :andor> www.imovest.ro, ( 0743.284.965
l Central din c[r[mid[,
renovat. ( 0770.369.452
V}NZ{RI
VÂNZ{RIGARSONIERE
GARSONIERE
l
V]nd
garsonier[
Ostrovului. ( 0771.433.485
V]nd garsonier[ usc[torie,
mobilat[, Carpa\i II. (
0744.170.637

Vineri 20 mai 2022
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= DECESE =

DECESE

G]ndurile noastre de
iubire, ﬂori ;i multe
lacrimi este tot ce `\i putem
oferi acum c]nd suﬂetul
t[u a plecat la ceruri. Te
vom p[stra mereu `n
suﬂetele ;i rug[ciunile

= COMEMOR{RI =

in memoriam
eugenia
ianCu

noastre dragul nostru so\,
tat[, unchi, frate, veri;or
DARABAN
IOAN
GHEORGHE. Priveghiul
are loc azi< vineri, 20 mai
2022 ora 18<00 la cimitirul
reformat de l]ng[ gar[ iar

1954 - 2011
V}NZ{RI
TERENURI
VÂNZ{RI
TERENURI
l 1000 mp vis-a-vis Aquastar,
front 37 m. ( 0742.318.209
l Parcele Veti;> www.imovest.ro, ( 0743.284.965
l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti. ( 0745.250.539
l 15 hectare zon[ industrial[.
( 0753.689.105
l V]nd 20 ari `n R]tu Mare.
( 0748.103.425
v}nz{ri auTo sTr{ine
l V]nd Opel Astra din 1998.
( 0752.871.017

Cump{r{ri auTo
sTr{ine
l Cump[r autoturisme
avariate,
rabla.
(
0757.747.469
l
Dezmembr[ri
auto
cump[r[ autoturisme pentru
(
programul
Rabla.
0745.143.143
l Cump[r autoturism pentru
programul
Rabla.
(
0726.222.209

V}NZ{RI
AGRICOlE
VÂNZ{RI
AGRICOLE
l V]nd tractor 45 cai. (
0744.963.984
V}NZ{RI
ANIMAlE
VÂNZ{RI
ANIMALE
l Curci, ra\e, pui. (
0744.961.898
l V]nd pui ro;ii, albi ;i
pestri\. ( 0743.935.003
l V]nd c[\ei ciob[nesc
belgian
malinois.
(
0752.601.766
l V]nd purcei 8 s[pt[m]ni.
( 0757.588.820
l V]nd porci 120-280 kg
;oldani ;i purcei SM. (
0788.949.409

= CONDOlEAN|E
CONDOlEAN|E

=

A plecat dintre noi
D{R{BAN JANOS, coleg
;i prieten. Suntem al[turi
de `ndurerata familie.
Conducerea
Centas
Security

=
= =
l Inﬁrmier[ caut loc de
munc[. ( 0361.410.524

CHIRII CHIRII

SERVICIU
OFERTE
OFERTE
SERVICIU

l
Chirie
apartamente
ultracentrale lux, 2-4 camere,
termen lung. ( 0742.318.209
l 2 camere, 1 Iunie>
(
www.imo-vest.ro,
0743.284.965
l ~nchiriez garsonier[ Micro
14. ( 0752.134.900
l ~nchiriez apartament
ultracentral 2 camere. (
0752.894.407

l
Angaj[m
muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i `n
construc\ii. Salariu motivant ;i
la timp. ( 0753.653.304
l
Sp[l[torie
covoare
automatizat[
angajeaz[
personal. ( 0770.151.236
l Angaj[m muncitori `n
construc\ii. ( 0785.031.222
l SC Vonhaz angajeaz[
l[c[tu;, zidar ;i excavatorist.
( 0722.394.052
l Angajez t]mplar sau
necaliﬁcat la preg[tire. (
0744.546.399

CUMP{R{RI
CUMP{R{RI

CUMP{R FIER VECHI,
CUPRU, ALUMINIU, ALAM{,
PVC - TERMOPAN,
ACUMULATORI AUTO.
Transport gratuit-plata
pe loc. 0261-989,
0755-283431, 0753-836274

Yan Cris recycling
Achizitionăm materiale
feroase și neferoase.
Satu Mare, str.
Șoimoșeni nr.26
Tel. 0744.777.340,
0725.935.210

VÂNZ{RI
DIVERSE
V}NZ{RI
DIVERSE
l Rezervoare 1000 litri (IBC)
( 0745.143.143
l Lemn foc. ( 0727.538.530
l V]nd balt[ cu pe;te 34 pe
(
15
m
Noroieni.
0741.073.618 dup[ ora 19<00
l V]nd saltea escarie, fotoliu
rulant, wc, c]rje ajut[toare. (
0748.103.425
l V]nd c[rbune lignit,
calitate superioar[, asigur
transport, pre\ 390 ron / ton[>
v]nd azotat ;i complexe. (
0722.692.316
l V]nd sob[ de teracot[ din
demol[ri
4x2.5.
(
0744.299.289

`nmorm]ntarea va avea loc
s]mb[t[, 21 mai 2022 ora
13<00 `n acela;i loc.
Familia `ndoliat[

l V]nd purcei 8 s[pt[m]ni.
( 0757.588.820

~NCHIRIERI
~NCHIRIERIREMORCI
REMORCI
l
~nchirieri<
trailere,
platforme ;i remorci auto. (
0746.351.883
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l Cump[r autoturisme
(
avariate,
rabla.
0757.747.469
l Cump[r pene. (
0753.500.698
l Cump[r apartament. (
0755.570.598
l Cump[r autoturism pentru
programul
Rabla.
(
0748.055.158
l Cump[r tablouri vechi. (
0744.430.599

MATRIMONIALE
MATRIMONIAlE
l Domn 44 ani, ﬁzic ok, `mi
doresc
o
familie.
(
0743.771.615
l Domn v[duv, 64 ani, f[r[
vicii, f[r[ obliga\ii, cas[ la
curte, doresc s[ cunosc
doamn[ apropiat[ ca v]rst[
f[r[ obliga\ii ;i vicii pentru
prietenie eventual c[s[torie.
( 0745.416.036

PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII
l Firm[ execut[ case,
renov[ri apartamente (A-Z),
garduri, fa\ade, izola\ii, ;ape,
tencuieli, pavaj. Oferim
garan\ie ;i seriozitate. (
0753.593.085
Forez
f]nt]ni.
0742.773.887

(

0786 515 291

l Ra;chetez ;i pun parchet cu
utilaj profesional, ofer calitate.
( 0746.623.401
l Execut gletuiri, zugr[veli,
gresie, faian\[, etc. (
0759.588.068
l
Avantajos
renov[m
apartamente, gresie, faian\[,
zugr[veli, mont[m/scoatem
u;i, zugr[vim, izol[m sc[ri de
bloc. ( 0754.609.906
l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l Acoperi;uri> case. (
0752.836.339
l
Electrician.
(
0752.836.339
(
l
Electrician.
0745.232.981
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid. (
0758.528.653
l Execut ﬁnisaje interioare.
(
0752.692.582,
0748.455.347
l Tapi\ez canapele. (
0747.410.304
l Recondi\ionez van[. (
0749.789.559
l Execut lucr[ri gresie ;i
faian\[. ( 0729.413.397
l Cosim cur\i, gr[dini,
defri;[ri, toc[tor crengi. (
0746.971.042
l Repar TV. ( 0745.464.289
(
l
Tund
iarb[.
0755.812.286
l
Electrician.
(
0754.394.585
TRANSPORT
TURISM
TRANSPORT
TURISM
l Marf[-mut[ri, iein. (
0745.049.715
l Balastru-p[m]nt. (
0754.813.461
l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-18
mc. ( 0745.203.220
Trimit la comand[ ma;ini din
(
Germania.
0049.177.909.45.59,
004.0748.233.778
CERERI
SERVICIU
CERERI
SERVICIU

Restaurant `n Germania caut[
pentru sezon `ntre 3 - 5 luni
femeie la cur[\enie ;i sp[lat de
vase. Se ofer[ cazare, mas[ ;i
transport gratuit. Salariu net
1200 euro. Rela\ii la (
0049.159.013.91.714,
0049.172.255.98.78
l Brut[ria Daniel angajeaz[
brutar, muncitor necaliﬁcat
(b[rbat). ( 0261.716.020
l Angaj[m t]mplari pentru
montaj, preg[tire ;i ﬁnisaj. (
0744.511.161
l Restaurant angajez barman
;i osp[tari. ( 0745.893.114
l Restaurant angajez femeie
la sp[lat de vase. (
0745.893.114
l Angaj[m strungar, l[c[tu;.
( 0745.643.278
l Angajez barman/barman[.
( 0744.965.591
Fabric[ de `nc[l\[minte
angajpm t[lpuitor ;i cus[toare.
Inf. la sediul ﬁrmei strada
Botizului nr. 18 sau la (
0753.047.088
l Caut ajutor pentru
`ngrijirea 2 b[tr]ni. (
0748.103.343
l City Bistro angajeaz[
buc[tar,
ajutor
buc[tar,
burgherist, sp[l[tor vase,
osp[tar, ajutor osp[tar. (
0748.885.258
l
Angaj[m
muncitor
necaliﬁcat pentru diverse
s[p[turi. ( 0361.884.814
Angajez barman[ Micro 16.
( 0745.465.044
Firm[ de paz[ angajeaz[ `n
Satu Mare< - ;ef de tur[, agen\i
de securitate cu sau f[r[
atestat. ( 0799.996.174
l Angajez meseria;i `n
construc\ii< ﬁnisaje, zugr[veli,
interioare, exterioare etc, A-Z.
( 0740.385.153

l Mode Prima angajeaz[
confec\ionere ;i o persoan[ la
CTC (control ﬁnal) cu
experien\[.
Decont[m
transportul, bonuri de mas[.
( 0740.609.339, Marsilia 26.
Angaj[m c[lc[tor interfazic cu
experien\[. ( 0744.861.626
l
Caut
cioban.
(
0751.912.152
l Angajez personal feminin
pentru magazin alimentar.
Rog
seriozitate.
(
0742.465.300
l
Societate
comercial[
angajeaz[ inginer construc\ii,
zidar, l[c[tu;, muncitor
necaliﬁcat ;i excavatorist. (
0722.394.052
l Magazin Fornetti angajeaz[
v]nz[toare. ( 0744.176.984
l Caut ;ofer cat. B. (
0758.571.905
l Angaj[m electriciani cu
permis cat. B. ( 0756.103.453
l SC Iron Company SRL,
angajeaz[< montator module
cablaje electrice. Cerin\e<
studii medii, seriozitate,
responsabilitate, aten\ie la
detalii. Beneﬁcii< contract de
munc[
pe
perioad[
nedeterminat[> program de
lucru
pe
perioad[
nedeterminat[, program de 8
ore / zi `ntr-un singur schimb>
tichete de mas[, decontarea
transportului.
Persoanele
interesate, ne pot contacta
telefonic, la num[rul (
0261.839.725
l Angaj[m barman/barman[.
(
0740.372.994,
0770.253.223
l
Societete
comercial[
angajeaz[
muncitori
`n
legumicultur[,
muncitori
necaliﬁca\i ;i femeie de
serviciu. Oferim salarizare
atractiv[ ;i o mas[ cald[ pe zi.
( 0722.393.595
KHS angajeaz[ persoan[
pentru cur[\enie la sediul
ﬁrmei.
Rela\ii
la
(
0722.468.123
l Angaj[m brutar, feliator. (
0744.513.541
l
Angaj[m
;ofer
;i
manipulant marf[ pentru
depozit. ( 0744.513.541
l Angaj[m facturist[ ;i
constabil[ pentru eviden\[
primar[. ( 0744.513.541
l Angaj[m ;ofer cat. C+E. (
0786.085.853
Firma de transport persoane
Fany angajeaz[< ;oferi cat. D
cu atestat pe rute na\ionale. (
0758.116.734
l Angaj[m excavatori;ti cu
experien\[ pentru ;antiere de
drumuri. ( 0741.030.139

SOCIET{|I
SOCIET{|I
l Composesorat Racova, jud.
Satu Mare anun\[ organizarea
Adun[rii
Generale
a
Membrilor `n data de 29 mai
2022 `n Racova la :coala
General[, ora 12<00. Ordinea
de zi< dare de seam[, raportul
consiliului de administra\ie,
raportul comisiei de cenzori>
diverse.
(
0740.702.154,0743.183.569
SPA|II
COMERCIAlE
SPA|II
COMERCIALE
l Comercial 57
www.imo-vest.ro,
0743.284.965

mp>
(

PROPUNERI
AFACERI
PROPUNERI
AFACERI
l Cedez bar mobilat cu
(
clientel[
format[.
0759.571.418

HOROSCOP
BerBeC. Trebuie să depui efort să
poți scăpa din starea de pasivitate
care te-a copleșit, de parcă ți-ar ﬁ
frică de ceva ce urmează să vină.
Doar prin voință poți alunga
nesiguranța, pentru că tu ai
resursele necesare pentru a putea
trece cu succes peste toate
problemele.
Taur. Călătorești, dar probabil că
doar imaginar, pe niște
meleaguri cărora le
duci dorul sau
spre o destinație
unde
te
așteaptă ceva
drag suﬂetului
tău.
Dacă
momentan nu poți
pleca la drum, măcar în
vis să ajungi acolo, pentru că simți
că ai nevoie de puțină evadare.
gemeni. Dai dovadă de un spirit
practic deosebit, pentru că tot ce
faci, tot ce iese din mâinile tale e de
valoare. Te poți prezenta oriunde
cu mândrie pentru a expune
roadele muncii tale, iar când vine
vorba și de răsplată, ți se va oferi
suma cuvenită sau chiar mai mult.
raC. Lipsa banilor e principalul
obstacol ce te împiedică să-ți poți
face o bucurie astăzi. Poate, e chiar
mai bine că nu dispui acum de
suma necesară să-ți iei obiectul ceți place foarte mult, pentru că
mâine l-ai putea găsi mult mai
iein sau ai putea aﬂa ceva și mai
bun.
Leu. Ești solicitat de colegii sau
prietenii tăi să mediezi un conﬂict,
ﬁind recunoscut talentul tău de
arbitru imparțial care poate
restabili echilibrul și buna
înțelegere. Reușești să împaci două
tabere marcate de mari divegențe,
pe care încă nimeni nu le-a putut
împăca.
feCioarĂ.
Principala
ta
preocupare e gospodăria, chiar
dacă nu poți aloca prea mult timp
pentru treburile casnice. Începi săți construiești planuri pentru a
mări confortul casei și cel mai
probabil, într-o săptămână - două
vei și realiza ceea ce ți-ai propus să
faci.
BaLanȚĂ. Aștepți cu nerăbdare o
informație, parcă ai depinde de
vestea care speri să vină în curând.
Nu te poți relaxa până nu apare,
dar vei avea și motiv bun de
bucurie, pentru că va ﬁ chiar mai
bună decât te așteptai și astfel vei
putea rezolva tot ce ți-ai propus.
sCorpion. Presimțirile nu te
înșeală niciodată, iar acum, mai
mult ca oricând, te poți baza pe
intuițiile tale. Când intuiția îți
șoptește că metoda sau calea aleasă
nu te va duce acolo unde ți-ai
propus, alege alt ceva, până când
încă nu ai investit prea multă
energie în ea.
sĂgeTĂTor. Perspectivele ce ți
se deschid sunt excelente, deoarece
se arată câștiguri materiale din care
îți poți achita o serie de datorii ce
te-au cam îngrijorat până acum.
Parcă ți se mai clariﬁcă puțin
bugetul și vei știi sigur pe ce sumă
te poți baza de acum încolo.
CapriCorn. Nu-ți face iluzii față
de călătoria ta de azi, pentru că ar
putea ﬁ un drum banal, în interes
de serviciu. Nu vei vizita obiective
turistice și nici frumuseți ieșite din
comun, totuși, ﬁind că îți place să
privești natura, seara te vei simți
reîncărcat de energie.
vĂrsĂTor. Dacă ai ocazia,
încearcă să te odihneșt puțin astăzi.
Rezervă-ți ziua asta pentru
activități relaxante, iar la serviciu fă
și tu ca toți ceilalți, doar strictul
necesar. Ai tras tare și ești prea
obosit ca să-ți asumi noi sarcini, iar
un pic de relaxare ți-ar ﬁ
binevenită.
peȘTi. Norocul ține cu tine la
muncă și te poate propulsa undeva
într-o poziție de lider, sau pe un
post mult râvnit. Te dovedești a ﬁ
cel mai bun într-o confruntare de
idei sau de forțe alături de niște
rivali lăudăroși, deoarece tu taci și
faci, fără să te bați cu pumnul în
piept.

