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- ţ  PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARA NR.234/2017 
TERMENIJL I 

În ce
.

110itae cu dispozitiile art. 838 alin.l Cod Procedur ă  Civilă, se face cunoscut prin prezenta 
că  în ziu, i  Iuna 08 anul 2017, orele 09:00, Ia sediul Biroului Individual Executor Judec ătoresc 
GABO,  R6BERT, din Tecuci, str. Costache Racovi ţă, bloc R, sc. 4, ap. 64, jud. Galaţi, se va vinde la 

licitaţiept1ică  următorui buu imobil proprietatea dcbitorilor urmariti OITA VASILE,din com. 
Tepu,str.Natalia Ncgru,nr.3,jud.Galati si ATANASE AGRIPINA,din coin.Gohor,sat Nartesti, 
j ud.Galati: 
• IMOBIL situat in Tecuci,str.Ghe.Petrascu,nr.46,bl.14,sc.2,et.2,ap.30,jud.Galati,inscris in Cartea 

Funciara / Tecuci, constand din A1>ARATAMENT format din doua camere,bucatarie, baie, 
doua holuri,in suprafata utila de 38,21 mp. 

• Imobilul este evaluat la suma dc 72.429 Iei conform Contractului de vanzare-cumparare 
nr.1 152/27.05.1999. 

Vânzarea are loc la cererea creditorilor urmaritori:ILISOI GHEORGHE,CHISCOP IST[NEL 
TOMA DOINA, in baza titlului executoriu sentinta civila numarul 664/24.03.2017 pronuntata de 
Judecatoria Tecuci in dosar nr.2498/324/2015,Incheiere privind cheltuieli de executare silita 
234/201 7,avand de realizat o creanta in cunturn de 44.084 lei. 

Preţul de pornire aI Iicita ţiei este de 72.429 Iei 

Până  la data erniterii acestei publica ţii nu se cunosc sarcini asupra imobilului supus urmaririi iar 
acei care pretind vreun drept sau orice alta crean ţă, sunt invitaţi să-1 anun ţe executorului judec ătoresc 
înainte de data stabilit ă  pentru vânzare. 

Somam pe to ţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-1 anunte pe executorul 
judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzarea imobilului sub sanctiunea de a nu se rnai lua in 
considerare ,conform dispozitiilor art.838 alIn.(1) lit.j) C.proc.civ. 

Persoanele care vor s ă  cumpere imobilul urmarit la licitatie sunt obligate sa depuna in contul de 
consemnari nr.R073CECEGLOI71RON0000000 ,deschis la CEC BANK SA ,la dispozitia B.E.JGabor 
Robert,avand CUI-26041039,,o garantie de participare reprezentand 10% din pretul de pomire al 
licitatiei ,iar dovada consernnarii ,respectiv recipisa CEC/OP,in original , impreuna cu oferta de 
cumparare va fi depusa la executorul judecatoresc pana la data de 09.08.2017 ,conform dispozitiilor 
art.838 alin.(1) lit.k) si 1) si art.843 alin.(1) C.proc.civ. Toto data ,persoanele prevazute mai-sus vor avea 
obligatia de a depune odata cu dovada consemnarii garantiei si oferta de cumparare ,copie de pe 
B.I/C.I,iar in cazul persoanelor juridice o copie de pe certificatul de inregistrare Ia Registrul Cometului 
si de pe certificatul de inregistrare fiscala. 
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Persoanele care s-au inscris la licitatie se vor prezenta personal la data si la ora sstabilite pentru 
vanzare ,la sediul B.E.JGabor Robert,avand asupra Ior cartea de identitate conform art.838 alin.(1) lit.k) 
C.proc.ciiv. 

In conformitate cu art.843 alin.2 C.proc.civ.,creditorii urmaritori,intervenientii,coproprietarii pe 
cote parti si titularii unui drept de preemtiune , nu au obligatia de a depune garantia de participare. 

Prezenta publicatie de vanzare s-a intocmit in conformitate cu dispozitiile art.838 alin.(1)-(3) 
C.proc.civ. in 9(noua) exemplare ,cate unul urrnand a fi comunicat partilor din dosar si catre Judec ătoria 
Tecuci,Primăria mun.Tecuci, jud.Gala ţ i;locul unde se afl ă  imobilul-Tecuci,str.Gh.Petrascu, nr.46, 
bl.14,sc.2,et.2,ap.30,jud.Galati,dornici1iu1 debitorilor urrnariti, dorniciliul creditorilor urmaritori,pe site-ul 
UNEJ ROMANIA , Ziarul local Oferta Zilei;Administratia Fjnantelor Publice Tecuci.. 

Prezenta Publicatie de vanzare a fost afiata la,,ediu1 subsemnatului executor judecatoresc 
astazi,10.07.2017 de secretar Roman Violeta  

EXECUTOR JTJDECĂTORESC, 
GABOR ROBERT 
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