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mul an, milioane de votanți n Klaus Iohannis și PNL
D s-a înjumătățit față de perioada „Dragnea”

fac guvern, cu voturile
gătorilor din România
pentru Senat,
348.262 de voturi.
Asta înseamnă cu
mai puțin de 17.984
de voturi, respectiv
8.752 de voturi față
de numărul alegătorilor care, în 2019, au
pus ștampila pe Kelemen Hunor, în primul
tur al alegerilor prezidențiale din 2019.
De cealaltă parte, PSD a pierdut peste
300.000 de voturi, față de alegerile
prezidențiale. Astfel, la Camera Deputaților, social-democrații au fost votați de
1.705.777 de alegători, iar la Senat, de
1.732.276 de alegători. Asta înseamnă
cu 345.949 de voturi, respectiv 319.449
de voturi mai puține decât scorul obținut
pentru Viorica Dăncilă în primul tur al
alegerilor prezidențiale din 2019.

Camera Deputaților 2020 vs Turul 1 al prezidențialelor din 2019
Votanți 2020
Votanți 2019 Alegători în minus
PSD
1705777
2.051.725
345.948
PNL
1486401
3.485.292
1.998.891
USR-PLUS
906962
1.384.450
447.488
UDMR
339030
357.314
17.984
alegerile pentru Camera Deputaților, în
2020, 906.962 de voturi, iar la alegerea
Senatului au obținut 936.862 de voturi,
cu 477.488 de voturi, respectiv 447.588
voturi mai puține decât cele strânse, în
toamna anului trecut, în primul tur al
alegerilor prezidențiale, pentru candidatul
lor, Dan Barna.
A treia formațiune care urmează să se
alăture coaliției de guvernare, UDMR, a
obținut, la alegerile pentru Camera Deputaților, 339.030 de voturi, iar la alegerile

Coaliția de dreapta
a luat, în 2020, cu o
jumătate de milion
de voturi mai puține
decât
PSD în 2016
Pe data de 7 decembrie, la scurt timp

provizorii, dar s-au numărat aproape toate
voturile, vedem că Partidul Național
Liberal în 2016 obținuse 20%, acum a
obținut 25%, deci, o creștere clară. USR,
între timp împreună cu PLUS, a obținut
în 2016 8%, între timp au crescut la 15%,
evident, o creștere. PSD, care obținuse în
2016 45%, a scăzut dramatic la 29%”.
„Jurnalul” a verificat argumentația
președintelui, descoperind, practic două
dintre cele mai importante cifre care defidupă închiderea procesului electoral, nesc realitatea politică parlamentară de la
președintele Klaus Iohannis, principalul sfârșitul anului 2020.
agent electoral al PNL în campania pentru
Prima cifră este suma votanților care,
parlamentare, declara că „rezultatele pe data de 6 decembrie, au pus ștampila
alegerilor arată că nu există un câștigător pe PNL, pe Alianța USR-PLUS și pe
clar al acestor alegeri. Iar dacă ne uităm UDMR. La Camera Deputaților, această
pe rezultatele care momentan se numesc coaliție de dreapta cumulează 2.732.393
de voturi, în comparație cu
3.500.000
3.221.786 de voturi pe care PSD
le-a obținut singur la alegerile din
3.000.000
2016. La Senat, împreună, PNL,
USR-PLUS și UDMR au luat
2.796.349 voturi, față de
2.500.000
2020
3.204.864 voturi obținute de PSD
PNL
în 2016.
2.000.000
+
2016
Media voturilor cumulate
USRobținute de PNL, USR-PLUS și
1.500.000
PSD
PLUS
UDMR la alegerile parlamentare
+
din 6 decembrie 2020 este de
1.000.000
3.221.786
UDMR
2.764.371 de voturi, ceea ce
voturi
reprezintă 15 la sută din numărul
500.000
2.732.393
total al alegătorilor înscriși în
voturi
listele electorale permanente, de
0
18.191.396 de persoane.
PSD
PNL + USR-PLUS + UDMR
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Partidul lui
George Simion
și-a crescut votul
de cinci ori

Surpriza alegerilor parlamentare
din 2020 o reprezintă ascensiunea
în forul legislativ suprem a Alianței
pentru Unitatea Românilor (AUR).
Liderul acestei formațiuni noi,
George Simion (foto), nu se află însă
la prima confruntare electorală. El
a candidat, ca independent, la alegerile europarlamentare din data de
26 mai 2019, obținând, pe persoană
fizică, 117.141 de voturi.
AUR a luat, pe 6 decembrie,
535.828 de voturi la alegerile pentru
Camera Deputaților și 541.935 de
voturi la alegerile pentru Senat,
devenind a patra forță politică din
Parlamentul României. Astfel, față
de scorul obținut de liderul partidului în primăvara anului trecut,
formațiunea a crescut cu 418.687
de voturi, respectiv cu 424.794 de
voturi.

Declinul interesului
românilor pentru vot

Alegerile parlamentare din 2020 mai
arată o realitate îngrijorătoare. Pe 6
decembrie, s-au prezentat la urne 31,84
la sută din totalul alegătorilor înscriși
în listele electorale. Cea mai scăzută
prezență din ultimii patru ani.
Comparativ, în primul tur al alegerilor prezidențiale din anul 2019,

prezența a fost de 51,19 la sută, iar la
alegerile europarlamentare din primăvara anului trecut, prezența a fost de
49,65 la sută. Este drept, atunci prezența
a fost stimulată și de referendumul
declanșat de Klaus Iohannis.
La alegerile parlamentare din 2016,
prezența la vot a fost de 39,45%.
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OFERTA SERVICIU
l Sam Proiect Grup SRL
angajează Sudor în domeniul instalațiilor. Mai multe
detalii la tel.0732.639.218
sau la sediu: Strada Badea
Dumitru, nr.4, sector 5,
București.
l DARKBOR SRL, CUI:
39524086, angajează încărcător-descărcător. Cerințe: studii
generale. Relații la
tel.0757.706.245.
l Academia Română - Filiala
Iaşi, Institutul de Informatică
Teoretică, organizează, în
data de 14 ianuarie 2021, ora
11:00, concurs pentru
ocuparea postului vacant de
cercetător științific gradul I, ½
normă, în domeniul Informatică, specializarea Procesarea
Limbajului Natural.
Concursul se va desfăşura
conform Legii 319/2003
privind Statutul personalului
de cercetare-dezvoltare.
Dosarul de concurs se depune
în termen de 30 de zile de la
data publicării anunţului.
Informaţii suplimentare se
pot obţine de la secretariatul
institutului 0332/106505 şi/
sau de la Biroul Resurse
Umane, Salarizare, tel.
0332/101115.
l Universitatea „Aurel
Vlaicu” din Arad, cu sediul în
Arad, Bdul.Revoluţiei, nr.77,
judeţul Arad, organizează
concurs în vederea ocupării
următorului post vacant: -1
(un) post de paznic, cod COR
962907, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului
Social Administrativ. -Nivelul
studiilor: medii; -Vechime în
muncă -minim 5 ani; -Atestat
profesional. Data limită de
depunere a dosarelor de
concurs 17.12.2020, ora 16:00.
Data susţinerii probei scrise:
05.01.2021, ora 10:00. Data
susţinerii interviului:
07.01.2021, ora 10:00. Toate
probele se vor susţine la sediul
Universităţii „Aurel Vlaicu”
din Arad , B-dul.Revoluţiei,
nr.77. Anunţul ce cuprinde
conţinutul dosarului de
concurs, condiţiile generale şi
specifice, calendarul de desfăşurare a concursurilor, biblio-

grafia şi după caz, tematica se
publică pe portalele www.
posturi.gov.ro şi pe www.uav.
ro .
l Agenţia Naţională pentru
Plăţi şi Inspecţie Socială organizează concurs pentru
ocuparea pe perioadă determinată a unui post contractual de execuţie vacant,
înființat în afara organigramei, după cum urmează:
1.Expert extern achiziții
publice în cadrul proiectului
SIPOCA 706/MySMIS2014
129604, ”Politici sociale
performante- strategie națională pentru implementarea
performantă a politicilor
familiale”, cod 129604.
Nivelul studiilor: Studii
universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă
durată, absolvite cu diplomă
de licenţă sau echivalentă.
Vechime în muncă: minim 3
ani. Concursul se organizează
la sediul Agenţiei Naţionale
pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială din Bulevardul
Gheorghe Magheru nr.7,
sector 1, București. Proba
practică se va susține în data
de 06.01.2021, ora 9.00. Proba
interviu se va susține în data
de 11.01.2021, ora 9:00. Dosarele de înscriere la concurs se
depun, la sediul instituţiei, în
termen de 10 zile lucrătoare
de la data publicării anunţului
în Monitorul Oficial, partea a
III-a, respectiv cel mai târziu
în data de 24.12.2020, ora
14:00. Condiţiile de participare la concurs, documentele
pe care trebuie să le conțină
dosarul de înscriere la concurs
şi bibliografia se afişează la
sediul şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale pentru Plăţi şi
I n s p e c ţ i e S o c i a l ă w w w.
mmanpis.ro. Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de
telefon: 0213136047/ int.127/
int.172.
l Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în
Domeniul Educației și
Formării Profesionale
(A.N.P.C.D.E.F.P.) organizează concurs pentru
ocuparea unei funcții de
execuție contractuale,
vacantă, de expert IA -studii

superioare economice finalizate cu diplomă de licență și
cu experiență de minimum 10
ani în implementare de
proiecte cu finanțare internațională, în domeniul educației,
formării profesionale sau
tineretului. Concursul se va
desfășura în data de 16
februarie 2021, ora 10:00 –
proba scrisă și în data de 22
februarie 2021, ora 10:00
-interviul, ambele la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. Dosarele de
înscriere la concurs se depun
până pe data de 08 ianuarie
2021, ora 17:00 la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. Condițiile de
participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul
A.N.P.C.D.E.F.P. și pe site-ul
agenției la adresa www.anpcdefp.ro. Informații suplimentare se pot obține la sediul
A . N . P. C . D . E . F. P. s a u l a
telefon 021/2010700.
l Primăria 1 DecembrieIlfov organizează în data de
08.01.2021 concurs recrutare
pentru Șofer– Monitorizare
Unități de Învățământ. Dosarele se depun în perioada
11.12.2020– 24.12.2020, ora
15:00 la sediul Primăriei 1
Decembrie din Str. Crișana
nr.1, comuna 1 Decembrie,
județul Ilfov. Condiţii de
participare: studii medii/
generale, fără vechime în
muncă. Detalii suplimentare
la 021.369.13.15.
l Şcoala Gimnazială nr. 1
Berceni, cu sediul în com.
Berceni, bd. 1 Mai, nr. 264,
jud. Ilfov organizează concurs
pentru ocuparea pe perioadă
nedeterminată a 0,5 post
contractual vacant de Informatician. Condiţii specifice de
ocupare a postului: -Absolvirea, cu diplomă, a unei instituţii de învăţământ superior
sau a unei unităţi de învăţământ preuniversitar de profil;
-Vechime în specialitate: 3 ani;
Cadrul legal: H.G. 286/2011,
modificat şi completat prin
H.G. 1027/24.11.2014.
Concursul se va desfăşura
astfel: Proba scrisă: data de 11
ianuarie 2021, ora 9.00, la
sediul instituţiei; Interviul:
data 11 ianuarie 2021, ora
12.00 la sediul instituţiei;
Proba practică: data 11 ianu-
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Citaþie: Nelepcu Marius Catalin, cu ultimul domiciliu
cunoscut în Craiova, Theodor Aman, nr. 1, bl. Casa
Albã, sc. B, ap. 5, jud. Dolj, este chemat la Judecãtoria
Craiova, din str. A. I. Cuza, nr. 30, complet Civil 35, în
ziua de 28.01.2021, ora 9:00, în calitate de chemat în
garanþie, în proces cu Municipiul Craiova prin Primar în
calitate de pârât pentru fond - pretenþii, ce face
obiectul dosarului nr. 16957/215/2018.
arie 2021, ora 13.00 la sediul
instituţiei. Depunerea dosarelor- în perioada 16.1230.12.2020 la sediul instituţiei,
până la ora 15:30. Relaţii
suplimentare la telefon
021.361.27.01.
l Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Covasna, organizează concurs de recrutare
pentru ocuparea funcţiilor
contractuale de conducere/
execuţie vacante din subunităţile de mai jos, după cum
urmează: a)Casa familială
Lunga: -1 educator, nivel
studii medii/postliceale, fără
condiţii de vechime în specialitatea studiilor; b)Casa famil i a l ă n r. 2 C e r n a t : - 1
coordonator personal de
specialitate, candidatul(ţii)
pentru ocuparea funcţiei
trebuie sa fie absolvenţi de
studii universitare de licenţă
absolvite cu diplomă,
respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu
diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie,
asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum
2 ani în domeniul serviciilor
sociale, sau absolvenţi cu
diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical,
economic sau al ştiinţelor
administrative, cu experienţă
de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.
Concursul va avea loc în data
de 07.01.2021, ora 09:00
-proba scrisă şi în data de
12.01.2021, ora 09:00 -interviul, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna.
Dosarul de înscriere la
concurs se poate depune la
secretariatul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna,
în perioada 14.12.2020-

28.12.2020, de luni până joi
între orele 08:00-15:00 iar
vinerea între orele 08:0013:00. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia
se afişează la sediul instituţiei
şi pe site-ul Direcţiei Generale
de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Covasna
www.protectiasocialacv.ro.
Relaţii suplimentare se pot
obţine de la secretarul comisiei de concurs, Pánczél
R o z á l i a , n r. d e t e l e f o n
0267/317.464.
l Administraţia Naţională a
Rezervelor de Stat şi Probleme
Speciale -Unitatea Teritorială
235, cu sediul în sat Adânca,
com.Gura Ocniţei, judeţul
Dâmboviţa, organizează
concurs de recrutare pentru
ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale
vacante de Muncitor calificat,
treapta I, din cadrul Compartimentului întreţinere
-Exploatare, în următoarele
condiţii: Candidaţii trebuie să
îndeplinească condiţiile generale pentru ocuparea funcţiei
contractuale conform Art.3 al
Regulamentului -Cadru
aprobat prin H.G.
nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare, coroborate cu Art.542 din OUG
57/2019 -Codul Administrativ.
Studii: generale; Vechime în
munca: 3 ani; Vechime în
specialitate -nu este necesară;
Certificat de absolvire/calificare profesională maşinist la
maşini mobile pentru transporturi interioare/stivuitorist /
maşinist la alte maşini fixe de
transport pe orizontală şi
verticală Autorizaţie ISCIR
stivuitorist însoțită de talon
viza anuale; Autorizaţie de
acces la informaţii clasificate
nivel secret de serviciu, obţinută după angajare.
Concursul se organizează la
sediul Administraţiei Naţio-
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nale a Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale -Unitatea
Teritorială 235 din localitatea
Gura Ocniței, judeţul Dâmboviţa, astfel: -06.01.2021, ora
11:00 -proba scrisă;
-11.01.2020, ora 11:00 -proba
interviu. Data limită până la
care se pot depune actele
pentru dosarul de concurs:
29.12.2020, ora 14:00, la
sediul instituţiei din Gura
Ocniței, judeţul Dâmboviţa.
Condiţiile generale şi specifice
de participare la concurs,
bibliografia stabilită şi actele
necesare pentru dosarul de
concurs se afişează la sediul
Administraţiei Naţionale a
Rezervelor de Stat şi
Probleme Speciale -Unitatea
Teritorială 235 şi pe site-ul
www.anrsps.gov.ro./resurse
umane. Relaţii suplimentare
se pot obţine la sediul instituţiei, Compartimentul Resurse
Umane sau la telefon:
0245/673.261; 0245/673.137
-Dascălu Dorina.

CITAȚII
l Vițel Dumitru cu ultimul
domiciliu în sat Orășeni Vale.
Com.Curtești, jud.Botoșani
este chemat în Judecătoria
Botoșani, în data de
15.12.2020, în calitate de
pârât,
în
dosar
nr.15509/193/2019, în contradictoriu cu Vițel Maria și Vițel
Petru având ca obiect partaj
succesoral.
l Asultanei Elena cheamă în
judecată la Judecătoria
Hârlău, str. Gheorghe Doja,
nr.1, pe Huc Vasile în dosar
nr.199/239/2018, având ca
obiect partaj succesoral.
Termen 09.02.2021, ora 9:00.
l Se citează Oltean Marcel și
soția Ursuți Paulina cu domiciliul necunoscut, Csiukas
Maria și Cristea Maria ,
ambele cu ultimul domiciliu
cunoscut de reclamante ca
fiind în Bonțida nr. 348 , jud.
Cluj și Lucaci Carolina cu
ultimul domiciliu cunoscut de
reclamante ca fiind în Bonțida
nr. 45 , jud. Cluj pentru data
de 26.01.2021 la Judecătoria
Gherla, jud. Cluj, dos. civ.
460/235/2020 , reclamante
fiind Loșonți Alexandra

-Alina și Loșonți MariaIrina.
l Numiții Fodor Ioan și
Demeter Iren solicită
dezmembrarea imobilului
înscris în CF.24963-Ilieni,
nr.top.489/7/2/2/2/2, teren în
suprafață de 5269.mp, în
două loturi:Lotul nr.1 cu
suprafața de 4626mp primind
nr.top nou.489/7/2/2/2/2/1,
iar:Lotul nr.2 în suprafața de
643.mp primind nr.top.nou.
489/7/2/2/2/2/2 și constatarea
calității lor de proprietari în
temeiul uzucapiunii asupra
Lotului nr.2, teren în suprafață de 643.mp. Toți cei interesați pot face opoziție în
termen de 1.lună de la publicarea prezentei la Judecătoria
Sfântu Gheorghe, Dosar
nr.3462/305/2020, cu termen
de judecată la data de
03.02.2021.
l Bumbia Ana este citată
pentru data de 07.01.2021,
ora 09:00, la Judecătoria
S ă v e n i , î n d o s a r n r.
2264/297/2017, având ca
obiect fond funciar. Bumbia
Ana este introdusă în cauză în
calitate de moştenitoare după
Frunzete Petrea, cu ultimul
domiciliu cunoscut în satul
Dorobanţi, comuna Nicşeni,
judeţul Botoşani.
l Sonea Saveta este citată
pentru data de 07.01.2021,
ora 09:00, la Judecătoria
S ă v e n i , î n d o s a r n r.
2264/297/2017, având ca
obiect fond funciar. Sonea
Saveta este introdusă în cauză
în calitate de moştenitoare
după Frunzete Petrea, cu
ultimul domiciliu cunoscut în
satul Dorobanţi, comuna
Nicşeni, judeţul Botoşani.
SOMAȚII
l Va anuntam ca in dosarul
nr. 19696/55/2020 al Judecatoriei Arad s-a deschis procedura de declarare a mortii
numitului Pavlov Francisc, cu
ultimul domiciliu cunoscut in
loc. Nadlac, str. Ion Luca
Caragiale, nr. 121, judetul
Arad, cu invitatia ca orice
persoana care poate oferi date
pe care le cunoaste in leegatura cu cel disparut sa le

comunice Judecatoriei Arad,
in termen de 2 luni de la data
publicarii prezentului anunt.
l România,Judecătoria
Gherla,Judeţul Cluj,Dosar nr.
5473/235/2019, Somatie,Reclamanții Crișan Nicoleta și
Crișan Ioan, ambii domiciliați
în com. Jucu, sat Jucu de
Mijloc, nr. 255, jud. Cluj, au
promovat o cerere de uzucapiune cu referire la terenul
situat în sat Jucu de Mijloc,
nr. 225, jud. Cluj, teren în
suprafață de 990 m.p., înscris
în C.F. 55113 Jucu (provenit
prin conversie din C.F. 986
Jucu de Mijloc), nr. top.
1224/2/3/1. Toți cei interesați
pot formula opoziție în acest
sens, iar în termen de o lună
de la publicare, se va trece la
judecată.

DIVERSE
l Primăria Comunei Secu,
judeţul Dolj, anunţă publicarea documentelor tehnice
ale cadastrului sistematic
pentru sectorul cadastral
numărul 21, începând cu data
de 17.12.2020, pe o perioadă
de 60 zile, la sediul ANCPI
Dolj conform art.14 alin.(1) şi
(2) din Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare
nr.7/1996, republicată cu
modificările şi completările
ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice
vor putea fi depuse la sediul
primăriei şi pe site-ul Agenţiei
Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin
orice alte mijloace de comunicare decât cele menţionate
mai sus, nu vor fi luate în
considerare.
l Unitatea administrativ-teritorială Apele Vii, anunţă
publicarea din judeţul Dolj,
documentelor tehnice ale
cadastrului pentru sector
cadastral nr.17, începând cu
data de 17.12.2020, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul
Comunei Apele Vii, conform
art.14 alin.(1) şi (2) din Legea
cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Cererile de rectificare ale docu-
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mentelor tehnice vor putea fi
depuse la sediul primăriei şi
pe site-ul Agenţiei Naţionale
de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară. Cererile de rectificare depuse prin orice alte
mijloace de comunicare decât
cele menționate mai sus nu
vor fi luate în considerare.
l Sim-Mat Construzioni
SRL, titular al proiectului
„Înființare capacitate turistică P+4E+Eth (casa scării+lift) cu spații comerciale la
parter și împrejmuire teren”,
anunță publicul interesat
asupra luării deciziei etapei
de încadrare de către APM
Constanța: nu este necesară
efectuarea evaluării impactului asupra mediului, în
cadru procedurii de evaluare
a impactului asupra mediului,
în cadru procedurii de
evaluare a impactului asupra
mediului, pentru proiectul
„Înființare capacitate turistică P+4E+Eth (casa scării+Lift) cu spații comerciale la
parter și împrejmuire teren”,
propus a fi amplasat în oraș
Năvodari, Promenada Năvodari, nr.FN, lot 3/1/1/2/1/1,
zona Mamaia Nord ,județul
Constanța. Proiectului deciziei de încadrare și motivele
care o fundamentează pot fi
consultate la sediul autorității
competente pentru protecția
mediului Constanța din str.
Unirii, nr.23, în zilele de
luni-joi, orele 08:00-16:00,
vineri orele 08:00-14:00,
precum şi la următoarea
adresă de internet: http://
apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul
deciziei de încadrare în
termen de 10 zile de la data
publicării anunțului pe
pagina de internet a autorității competente pentru
protecția mediului.
l SC Elcata MHC SRL cu
sediul în loc.Ghimbav, str.
M o r i i . n r. 7 , j u d . B r a s o v,
anunţă publicul interesat
asupra depunerii solicitării de
obținere a autorizaţiei de
mediu, în scopul desfăşurării
activităţii: MHC Băile Herculane. Informaţii privind
impactul potenţial asupra
mediului al activităţii pentru

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
care se solicită autorizaţia de
mediu pot fi consultate zilnic,
de luni până joi între orele
08:30-16:00 și vineri între
orele 08:00-14:00, la sediul
APM Caraș Severin, Str.Petru
Maior, nr.73, 320111 Reșita,
jud.Caraș-Severin. Observaţiile, sugestiile şi/sau propunerile publicului se primesc în
scris, la sediul APM Caraș
Severin.
l Subscrisa SP Evrika Insolvency IPURL reprezentata
prin asociat coordonator
Liscan Aurel, in calitate de
lichidator judiciar al Palestra
Instalconstruct Grup SRL
desemnat prin hotararea
n r. 5 5 4 6 d i n d a t a d e
10.12.2020, pronuntata de
Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a Civila in dosar nr.
20833/3/2019, notificã deschiderea falimentului prin
procedura simplificata prevazuta de Legea nr.85/2014
împotriva Palestra Instalconstruct Grup SRL, cu sediul in
Bucureşti, Sectorul 2, Strada
Avrig, Nr. 63, Bloc E2, Scara
4, Etaj 2, Ap. 107, CUI
26830598, nr. de ordine in
registrul comertului
J40/4286/2010. Persoanele
fizice si juridice care inregistreaza un drept de creanta
nascut dupa data deschiderii
procedurii insolventei impotriva Palestra Instalconstruct
Grup SRL vor formula declaratie de creanta care va fi
inregistrata la grefa Tribunalului Bucureşti - Secţia a
VII-a Civila, cu referire la
dosarul nr. 20833/3/2019, in
urmatoarele conditii: a)
termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a
creantelor in tabelul suplimentar al creantelor
11.01.2021; b) termenul limita
pentru verificarea creantelor,
intocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar
al creantelor 01.02.2021; c)
termenul pentru depunerea
contestatiilor la tabelul suplimentar va fi de 7 zile de la
publicarea in BPI a tabelului
suplimentar; d) termen
pentru intocmirea si afisarea
tabelului definitiv consolidat
22.02.2021.
l SC Oberhauser Invest SRL,
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cu sediul in municipiul Baia
Mare, str. Dealul Florilor, nr.
14B, judetul Maramures,
anunta publicul interesat
asupra depunerii solicitarii de
emitere a acordului de mediu,
pentru proiectul “Imobil
Locuinte Colective, Imprejmuire, Bransamente si Racorduri la Utilitati” propus a fi
amplasat in municipiul Baia
Mare, str. Daliei, f.n, judetul
Maramures. Informatiile
privind proiectul propus pot
fi consultate la sediul APM
Maramures, din localitatea
Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, in
zilele de luni-joi intre orele
8:00-14:00, si la sediul beneficiarului. Observatiile publicului se primesc zilnic la

sediul Agentiei pt Protectia
Mediului Maramures.

PIERDERI
l D&C Oil SRL, avand
J12/2007/2002, RO14944408,
pierdut Certificat constatator,
nr.53298, din 11.07.2016. Îl
declar nul.
l Pierdut Cerificat constatator nr. 17405/2016 apartinand
SC
Romed
International SRL. Il declar
nul.
l Pierdut Cerificat constatator nr. 41040/2015 apartinand SC Martina Asist SRL.
Il declar nul.

➤ alege ziua apariției
➤ plătește cu cardul

l Pierdut certificat de pregătire profesională a conducătorului auto - transport marfă,
eliberat de ARR Rm. Vâlcea,
pe numele Mitrea Cătălin,
din comuna Ionești, județul
Vâlcea. Se declară nul.

J8/2039/2003, cod unic de
înregistrare 15834225 pierdut
Certificat constatator din data
de 16.04.2008 pentru autorizare activități la terți, emis în
baza declarației model 2
nr.27123 din 02.04.2008.

l Pierdut Certificat constatator nr. 3173 din 09.02.2009
eliberat de O.N.R.C. Tulcea,
pe numele Simionescu T.
Ștefan- PFA, cu sediul în
Sulina, str. Plevnei nr.2, bl. 40,
sc.A, ap.19, jud. Tulcea,
F36/170/2002. Se declară nul.

l Pierdut Certificat Conducător auto pentru gabarit
depășit pe numele de Rusu
Petru, emis de Ministerul
Transporturilor.

l Optiplaza SRL, cu sediul în
Brașov, B-dul.Griviței, Nr.1A,
Județ Braşov, înregistrată la
Registrul Comerțului sub nr.

III

l Pierdut certificate constatoare privind sediul social,
secundar şi terţi pentru SC
Price Impact SRL, CUI
11715752, J08/395/
28.04.1999, cu sediul în
Sânpetru, str. Calea Hărma-

GATA!
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nului nr. 84, jud. Braşov. Se
declară nule.
l Subsemnatul Carcaleț
Ionel-Ciprian, administrator al
S.C.Perfect Style S.R.L., cu
sediul în municipiul Sfântu
Gheorghe, str.1 Decembrie
1918, bloc 18, sc.F, ap.16,
județul Covasna, înregistrată la
Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Covasna sub
nr.J14/66/2007, cod unic de înregistrare 20999955, arăt faptul
că s-au pierdut Certificat de
Înregistrare precum și Certificat
constatator, emise de Oficiul
Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Covasna,
pentru societatea S.C.Perfect
Style S.R.L. Le declar nule.
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