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S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în colaborare cu Primăria
Municipiului Satu Mare, vă informează că în perioada
22.08.2022 – 31.08.2022 se vor efectua tratamente de
dezinsecție terestră pe domeniul public al Municipiului Satu
Mare. Substanțele utilizate pentru efectuarea serviciului de
dezinsecție sunt CY 10, substanța activă Cipermetrina și
Vectobac WG, substanța activă bacillus thuringiensis și fac
parte din Grupa III (Pesticide Non-Agricole), Tip 18
(Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor
artropode). Menționăm că substanțele utilizate 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
terestră, va ﬁ decalată.

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

www.informatia-zilei.ro

CASE
VÂNZ{RI CASE
Cas[ nou[ 3 camere,
aproape de SM - 60.000
euro. ( 0751.399.982
l Persoan[ ﬁzic[ v]nd
cas[ pe strada Bari\iu,
Predeal, cartier Marcus.
( 0755.260.819
l
Nou[, zona
P[ule;tiului< 175 mp. (
0745.574.044
l V]nd cas[ `n Satu
Mare, strada Andrei
Mure;anu nr, 4/A,
(
50.000
euro.
0743.917.957
l V]nd cas[ str. Aron
Pumnul 22.
l
V]nd
cas[
P[ule;tiului 180 mp. (
0759.561.525
l V]nd cas[ 4 camere
cu teren< 36 ari, loc.
Hrip. ( 0740.363.099,
067.020.84.793
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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. 3756

Jocul nr. 3757

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i

l Lucian Blaga 80.000
euro> www.imo-vest.ro>
( 0743.284.965
l
Ocazie
cas[
(
semicentral[.
0751.802.268
l V]nd cas[ Odoreu.
( 0753.336.722
APARTAMENTE
2 CA
VÂNZ{RI AP. 2 CAM.
l V]nd apartament 2
camere Micro 15. (
0751.474.705
l V]nd ap. 2 camere,
etaj I, aleea Ipote;ti 15,
25.000
euro.
(
0744.799.015
l V]nd apartament 2
camere Solidarit[\ii, etaj
IV, 27.500 euro. (
0757.659.829
l Careiului 47.000 euro>
www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
l V]nd apartament 2
camere Micro 15, parter.
( 0770.191.378
l V]nd apartament 2
camere, Solidarit[\ii,
complet renovat. (
0755.980.855 dup[ ora
16<00
APARTAMENTE
3 CA
VÂNZ{RI AP. 3 CAM.
l V]nd apartament
central trei camere,
parter. ( 0744.854.214
l Micro 17 - 55.900
euro> www.imo-vest.ro>
( 0743.284.965
VÂNZ{RI GARSONIERE
V}NZ{RI
GARSON

l V]nd garsonier[
Clo;ca, col\ cu Burdea.
( 0721.223.033
l V]nd garsonier[. (
0748.435.596
l Carpa\i II, 18.900
euro> www.imo-vest.ro>
( 0743.284.965
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= COMEMOR{RI =
sunt 7 ani de dor ;i
rug[ciuni de c]nd so\ul,
tat[l, socrul, bunicul ;i
str[bunicul nostru

OLteAnU
ALeXAndrU
a plecat la Ceruri! Ne
lipse;ti, dar povestim
despre tine ;i e;ti `n toate
rug[ciunile noastre.
Te vizit[m pe la morm]nt,
Cu lacrimi ;i suspine,
Dorim prin cr[p[turi de lut
s-ajung[ rug[ciunile la tine.
Dumnezeu s[-\i odihneasc[
sufletul bun!
Familia
VÂNZ{RI TERENURI
V}NZ{RI
TERENURI

l V]nd loc de cas[
Micula, strada Libert[\ii
1 ha 43 ari (1.43 ha)
front 122 m, 12 km de
ora;. ( 0761.879.372
l 10 ari teren intravilan.
( 0746.110.736
V]nd 1439 mp teren `n
Cionche;ti la drumul de
Viile Satu Mare. (
0728.114.250
l Veti; 620 mp>
www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
VÂNZ{RI REMORCI
V}NZ{RI
REMORCI

l V]nd autoremorc[
750 kg, marca Humer
din Germania, cu livrare
la domiciliu, pre\ 3500
(
ron.
004.0752.802.975
cUMp{r{ri AUtO
str{ine
l Cump[r autoturisme
avariate.
(
0757.747.469
Dezmembr[ri
auto
cump[r[ autoturisme
pentru programul Rabla
;i pentru ﬁer vechi. (
0745.143.143
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
Asigur radiere, transport
gratuit. ( 0731.638.084
Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
( 0726.222.209
V}NZ{RI
VÂNZ{RI DIVERsE
DIVERSE
l Rezervoare 1000 litri
(IBC) ( 0745.143.143
l V]nd obiecte de
cristal vechi, ;lefuite ;i
diferite c[r\i `n limba

maghiar[.
0751.049.057

(

VÂNZ{RI ANIMALE
ANIMALE
V}NZ{RI

l V]nd porci de
kilograme variate. (
0744.910.426
l Ra\e ;i pui `n
(
Ciuperceni.
0744.961.898
V]nd porci ;i ;oldani
SM. ( 0788.949.409
l V]nd c[\ei Jagd
Terrier. ( 0763.668.443
l V]nd porci, purcei,
g[ini. ( 0754.315.010
l V]nd purcei. (
0755.216.475
CHIRIICHIRII
l Dau `n chirie ap.
Micro
16,
strada
S[n[t[\ii.
(
0039.328.061.77.11,
0261.838.136
~nchiriez apartament
mobilat,
strada
Alexandru Odobescu.
(
0746.775.331>
0033.605.615.293
l Spa\ii 100-800 mp. (
0744.578.910
l Careiului 260 euro>
www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
l Dau `n chirie
apartament 2 camere
(
semimobilat.
0740.669.456
PIERDERI
PIERDERI

l S-a pierdut certiﬁcatul
de `nregistrare a ﬁrmei
Grandores SRL, cod
unic de `nregistrare
4038148
din
data
01.06.1993 din jude\ul
Satu Mare, comuna
Dorol\, sat Petea nr.
62/B.

DECEsE
= DECEsE =

=COMEMOR{RI
COMEMOR{RI =

Cu adâncă durere în
anunț[m
suﬂet,
trecerea în neﬁință
după o lung[ și grea
suferință a celui care a
fost mult iubit soț,
tata, socru, cuscru și
bunic, colonel în
retragere
PETRE
TOPOR. Îl vom pastra
mereu în gândurile și
rugăciunile noastre.
Bunul Dumnezeu să-l
ierte și să-i odihnească
pace
suﬂetul
în
frumos, blând și
răbdător!
Ultimul omagiu și
funeraliile vor avea
loc, marți, 16.08.2022,
ora 13.00 la Cimitirul
“Înălțarea”,
str.
Careiului, Municipiul
satu-Mare.
Soția Doca, ﬁii Petre și
Ioan cu familiile,
nepoțică Petra-Luna,
cuscra Ana cu familia

se `mplinesc 5 ani de
c]nd nu mai e;ti l]ng[
noi, de c]nd ai plecat
din aceast[ lume. Tot ce
ai luat cu tine au fost
inimile noastre fr]nte
;i pline de durere,
l[s]nd un gol imens.
Cu siguran\[ c[ tu, de

CUMP{R{RI
CUMP{R{RI

l Firm[ execut[ cas[ la
ro;u 37.000 euro la cheie
60.000
euro.
(
0747.683.513
l Repar TV. (
0745.464.289
l Execut zugr[veli,
gresie, faian\[, iein,
rapid. ( 0758.528.653
l Execut acoperi;e. (
0759.461.389

CUMP{R FIER VECHI,
CUPRU, ALUMINIU,
ALAM{,
PVC - TERMOPAN,
ACUMULATORI AUTO.
Transport gratuitplata pe loc.
0261-989,
0755-283431,
0753-836274
l Cump[r pene. (
0753.500.698
Cump[r
pene.
0757.285.992

(

l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
( 0748.055.158
PREST{RIsERVICII
SERVICII
PREsT{RI

l Acoperi;uri, case,
canaliz[ri.
(
0752.836.339
l Firm[ execut[ case,
fa\ade, gresie, faian\[,
ﬁnisaje, montat u;i,
geamuri,
demol[ri,
betoane, garduri. (
0745.279.027
Forez
f]nt]ni.
0742.773.887

(

l
Renov[m
apartamente,
mont[m/scoatem u;i.
( 0754.609.906
l Execut sob[ teracot[,
cazan de \uic[ etc. (
0745.298.199
l
Ra;chetez-pun
parchet,
utilaj
profesional.
(
0746.623.401
l
Repar
frigidere/ma;ini sp[lat.
(
0261.766.572,
0361.806.612,
0745.868.542,
0766.544.498

acolo de unde e;ti, te
rogi pentru noi to\i ;i
cu
siguran\[
c[
rug[ciunile
tale
dep[;esc
grani\ele
mor\ii pentru c[ sunt
f[cute din inim[, inima
ta mare care a `ncetat s[
mai
bat[
`ntr-o
secund[. Fie ca lumina
ve;nic[ ;i sf]nt[ s[-\i
c[l[uzeasc[ suﬂetul `n
~mp[r[\ia
lui
Dumnezeu,
draga
noastr[
C{LIN
MONICA.
Cu dor `n suﬂete, familia

Execut acoperi;e. (
0755.959.489
Repara\ii acoperi;uri,
orice tip de acoperi;,
\igl[ ceramic[, tabl[
metalic[, repara\ii la
blocuri, hidroizola\ii,
plac[ri cu polistiren,
decorativ[, cur[\enie,
reducere
15%.
Prezent[m
garan\ii,
factur[/contract.
(
0751.785.250,
0741.547.613
l Lucr[ri exterioare(
interioare.
0770.103.684
TRANsPORT
TUR
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
OFERTE
OFERTEsERVICIU
SERVICIU
l Angaj[m muncitori
caliﬁca\i, necaliﬁca\i `n
(
construc\ii.
0753.653.304
l Restaurant angajeaz[
ajutor buc[tar, osp[tar.
( 0740.872.122
l
Sp[l[torie
profesional[ de covoare
;i haine angajeaz[
personal.
(
0770.151.236
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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 perioad[ nedeteminată

descrierea job-ului<
◆ sortarea, ambalarea ;i 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

Angaj[m personal
`n service
de anvelope cu sau
f[r[ experien\[.
telefon<
0728985717
l
Angaj[m
doi
barmani,
osp[tari,
osp[tare,
rug[m
seriozitate,
salariu
atractiv.
(
0740.876.466,
0749.253.811,
0753.373.283
l Firm[ de construc\ii
angajeaz[
muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i.
Oferim salarii atractive.
(
Informa\ii
0724.972.382
SC Vonhaz angajeaz[
l[c[tu;, zidar, sudor,
(
excavatorist.
0722.394.052
Caut b[ie\i pentru a
lucra `n Fran\a. (
0033.631.79.66.43
Depozit materiale de
construc\ii angajeaz[
stivuitorist cu atestat ;i
experien\[. Detalii (
0755.470.155
l Angajez agent de
interven\ie.
(
0742.073.544
Magazin alimentar din
Micro 16 angajeaz[
casier[. ( 0720.053.756
l Angaj[m ﬁerari ;i
dulgheri cu experien\[.
( 0755.367.409
l Angaj[m lucr[tor
(
fast-food.
0722.283.738

l Angajez ;oferi cat. C,
cei peste 45 ani sunt
(
prioritari.
0744.785.206
l
Societatea
GP
Intermodal
SRL,
angajeaz[
pentru
punctul
de
lucru
Halmeu, ;ef punct de
lucru. Se ofer[< salariu
atractiv, tichete de mas[,
prime. Se cere< bun
organizator, abilit[\i de
comunicare,
sim\
practic, cuno;tin\e `n
domeniul c[ilor ferate
constituie avntaj. CVurile se trimit la adresa
de
e-mail<
oﬃce@gpintermodal.ro>
(
Detalii
la
0722.647.142
Magazin
Der;idan
angajeaz[
lucr[tor
(
comercial.
0733.075.812
l Caut muncitor `n
(
construc\ii.
0742.418.464
l Caut `ngrijitoare
b[tr]ni. ( 0748.103.343
Angaj[m agent de paz[
cu atestat, cu experien\[
;i exigent pentru ﬁrm[
de produc\ie lini;tit[, cu
un singur schimb, l]ng[
Pia\a de Vechituri. (
0724.588.421
l SC Gama & Gama
angajeaz[
;oferi
profesioni;ti categoria
C+E pentru transport de
marf[ `n Rom]nia. (
0747.876.567
sPA|II
SPA|IICOMERCIALE
COMERCIALE
l Petoﬁ 214 mp>
www.imo-vest.ro> (
0743.284.965

