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PIUL TECU

PUBLICATIE DE VÂNZARE SILIT Ă IMOBIL
LA LICITA Ţ IE PUBLIC Ă PENTRU termen l

întocmit ă în data de 07.11.2017

•

Ne

Noi, B.E.J. Pl ă cint ă Adina Maria, cu sediul în Br ă ila,. Bid.Independentèi
Br ă ila, prin Executor judec ătoresc, PL Ă CINTĂ Adina Marţa,
În conformitate cudispozi ţ iile art. 838 alin. (1) Cod Procedur ă Civil ă , aducem la cuno ş tin ţ ă
general ă c ă , în data de 07.12.2017, orele 13:30, va avea loc la adresa din Br ă ila, Bld.lndependen ţei,
nr.12, Bl. B3, Et. P+M, jude ţul Br ă ila, vânzarea la licita ţ ie public ă a imobilului proprietatea STEFAN
GHEORGHE, cu domicitiul în Municipiul Tecuci, Ale. Vasile Alecsandri nr. 4, bl. Z2, sc. 3, ap. 18, jude ţ ul
Galaţi, cotă 1/1 STEFAN MARIOARA, cu domiciliul în Municipiul Tecuci, Ale. Vasile Alecsandri nr. 4, bl.
Z2, sc. 3, ap. 18, jude ţ ul Gala ţ i, cotă 1/1 apartament in suprafata utila de 73,61 mp, compus din 3 camere
si dependinte, detinut in cota indiviza de 18,17%, situat în Tecuci, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, bl. Z2, sc.
3, et. 2, ap. 18, Gala ţ i, în suprafa ţă de 73,61 mp, având num ă r cadastral/topografic 481/3;18, înscris în
cartea funciar ă num ă rul 100172-C1-U5 a localit ăţ ii Tecuci, Gala ţ i, descris prin procesul verbal de situa ţ ie
din data de 06.10.2017: din documentatia existenta la dosar rezulta ca imobilul este situatin mun. Tecuci,
str. Vasile Alecsandri, nr. 4A, bl. Z2, sc. 3, et. 2, ap. 18. jud. Galati, avand suprafata utila de 74 mp, fiind
compus din 3 camere si dependinte, balcon in suprafata de 2,76 mp, detinut in cote parti comune de
18,17% si câte teren de 29,77. lmobilul este inscris in CF nr. 100172-C1-U5 a mun. Tecuci, avand nr.
cadastral 481/3;18, proprietatea garantilor STEFAN GHEORGHE si STEFAN MAR!OARA. La fata tocului
nu se pot stabili imbunatatirile aduse imobilului la interior, la cererea creditorul urmaritor EOS CREDIT
FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, cu sediul în str. Lower Baggot nr. 118, et. 1, Dublin
2, prin reprezentant legal B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L., cu sediul procedural la B2
KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL in Municipiul Bucure şti str. Buzesti nr. 85 et 3 Sector 1 in
terneiul titlurilor executorii reprezentaie Cie Coritract dé cr.edit bancar nr. 2008841276 din data de
10.11.2008 si Ă ct adltional •din data de 17.06.2010, emise de BCR SA, Contract de ipoteca,nr.
2008841276 din data de 10.11.2008, emis de BCR SA autentificat prin lncheierea de autentificare
nr. 7892 din 10.11.2008 de catre BNPA lonut Bogdan Manoliu si Codrut Tiberiu Manoliu i

încheierile executorului judec ătoresc. •
lmobilul urm ă rit este grevat de urm ătoarele sarcini:
1. drept de ipoteca în favoarea lui BCR SA -2 - având valoarea de 40000 EUR, notat ă sub

num ărul 10881 la data de 1 O. •l 1.2008
2. Pv de sechestru în favoarea lui PRIMARIA MUN. TECUCI - având valoarea de 1916 lei,
notată sub num ă rul 2189 la data de 22.02.2012
3. drept de ipoteca în favoarea lui EOS CREDIT FUNDJNG BL DESIGNATED ACTIVITY
.COMPANY - având valoarea de , notat ă sub num ă rul 43688 la data de 28.12.2016
4. urmarire silita imobiliara în favoarea lui EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY
COMPANV - având valoarea de 174097.97 LEI, notat ă sub num ă rul 20995 la data de 20.09.2017.

•

Pre ţ ul de începere al licita ţ iei publice pentru termen l este de 140.000,00 Lei ş i reprezint ă
100,00% din preul fixat prin încheiere (140.000,00 Lei), imobilul fiind evaluat prin raportul de expertizâ nr.
3731/2017/24.10.2017 realizat de expertul IANURIS M. IONEL PERSOANA FIZICA INDEPENDENTA,
num ă r legitima ţ ie 11732-4423. Dac ă nu se ob ţ ine pre ţul de începere al liciiei vânzarea se va amâna la
un alt lermen.
Prezenta publica ţ ie de vânzare a fost întocmit ă în conformitate cu dispozi ţ iile art. 839 Cod
Procedură Civil ă si afiată la sediul executorului judec ătoresc, la locul ţ inerii licita ţ iei, transmis ă în
vederea afis ă rii la sediul Judec ătoria Tecuci, la sediul Prim ă riei Tecuci si la locul unde se afl ă imobilul,
depunându-se în acest sens procesele verbale privind afiarea publica ţ iei la dosarul execu ţ ional. Potrivit
art. 839 alin. (4) Cod Procedur ă Civil ă , publicaţ ii de vânzare în extras se vor face ş i într-un ziar de
circula ţ ie naţ ional ă .
De asemenea, în condi ţ iile art. 35 alin. (2) din Legea nr. 188/2000, republicat ă , publicitatea
vânză rii imobiliare s-a f ăcut s i prin intermediul Registrului electronic•de publicitate a vânz ă rii bunurilor
• supuse execut ă rii silite ţ inut de Uniunea Na ţ ional ă a Executori!or Judec ă tore ş ti, respectiv
P.S.N.
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Publicatie de vanzare siiita imobiliara

www.registru.uniuneaexecutorilor.rp.
Som ă m pe to ţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urm ă rit s ă -1 anun ţepe executorul
judec ătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.
lnvit ă m pe to ţ i cei care doresc s ă cumpere imobilul urmarit silit sa se prezinte la data, locul i ora
stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate ş l p ă n ă la aceast ă dată s ă prezinte oferte de
cump ă rare.
Potrivit dispozi ţ iilor art. 839 alin. 1 lit. l) Cod Procedur ă Civil ă , ofertan ţii trebuie s ă consemneze în
contul R062 BREL 0002 0009 7827 0101 deschis la LIBRA INTERNET BANK BRAILA, cont de consemn ă ri
la dispozi ţiaB.E.J. Pl ăcintă Adina Maria, o garan ţ ie de participare de cel putin 10% din pre ţ ul de pornire a
licita ţ iei imobilului si sa depuna dovada consemnarii garantiei de participare in original, impreuna cu oferta
de cumparare, la executorul judecatoresc.
În conformitate cu prevederile art. 844 Cod Procedur ă Civil ă termenul limit ă pentru depunerea
.ofertei de curnparare. Tnso ţ ite de dovada consemn ă rii este ziva premerg ătoare licita ţ iei, cu excep ţ ia
ofertelor de cump ă rare cel pu ţ in egale cu pre ţ ul de începere a licîta ţ iei, care pot fi depuse inclusiv în ziva
licitatiei.
Totodata, ofertantii persoane fizice, vor avea obligatia de a depune si copie de pe B.1/C.l, iar in
cazul ofertantilor persoane juridice si copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de
pe certificatul de inregistrare fiscala.
În conformitate cu dispozi ţiile art. 844 alin. 2 Cod Procedur ă Civil ă , creditorii urm ă ritori,
intervenien ţii, coproprietarii pe cote p ă rţi ş i titularii unui drept de preem ţiune nu au obliga ţ ia de a depune
garan ţ ia de participare.
Prezenta publicaţie de vânzare a fost emis ă la sediul B.E.J. Pl ăcint ă Adina Maria ş i afiat ă la
locul licita ţ iei situatîn Br ă ila, Bld.lndependen ţei, nr.12, Bl. B3, Et. P+M, jude ţul Br ă ila, ast ăzi 07.11.2017,
con ţine un num ă r cie 2 (doua) pagini.
În conformitate cu prevederile art. 840 Cod Procedur ă Civil ă , câte un exemplar din prezenta
ie
publicaţ se va comunica:
1. creditoruluiurmaritor EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITV COMPANV, prin
reprezentant legal B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L.
2. STEFAN GHEORGHE, STEFAN MARIOARA, STEFAN MARCELLO GEORGE
3. Direc ţ ia de lmpozite ş i Taxe Locale Tecuci
BCR SA -2, PRIMARIA MUN. TECUCI
În conformitac cuprevederic- art. 830!in. (3). i (4) Cod Prr. ă Civil ă , câte. , un exemplr din
.
prezenta publica ţ ie se va afia la:
1. sediul B.E.J. Pl ăcint ă Adina Maria
2. sediul Judec ătoria Tecuci
3. sediul Prim ă riei Tecuci
4. !ocul situ ă rii bunului imobil, respectiv Tecuci, str. Vasile Alecsandri, nr. 4, bl. Z2, sc. 3, et. 2,
ap. 18, Galaţ i
5. Registrului electronic de publicitate a vânz ă rii bunurilor su Puse execut ă rii silite
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro
,
or judec ă ore

P.S.N.
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