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Dosar nr 2201/2015

PUBLICATIE DE VANZARE
Nr 220112015 din 17 mai
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Subsemnata PLĂCINTĂ ADINA-MARIA, execuor judec ă toresc îri Circumscrip ţiaCurţii deApel Gala ţi, cu seciiul în
. .
Mun.Bră ila, Bld. lndependen ţei, Nr. 12, Bl.B3, P+lv1,jud. Bră il.
.
ln conforniitate cu dispozi ţille art 839 alin 1 C proc clv, aducern a cuno ştiliţa gencral ă ca in data cle 07. lu ni e.2017,
orele 13
a aea iC la ediul Biioujui Execulorulu, Judec ţor$c P ş..ĂCtNTĂ AOlNA-MAlA din tVsjn Bră ila, 91d
ci nciepencientei, ir 1, B Bi, P+M, ud Bră il, iza a lcic,e pubc a irn us situ-t in rnfJn Tecuti, str. Gh
Petrascu, nr 3, bl CO, scara 1, parter, ap 4, jud Galeti, apartarnet fcbimit din cameie si depend nte cu supraf. de
46 98 mp, supral indiviia de 1 18%, inscris ifl CF 10l1OV-C1-IJ Tcuci, avand nr cad 414/i.,L, proprietatea
M0LD0VEANiICRIS1NA, domiciliata i.n mun. Tecuci,.str. Ghorghe Petrascu, rr; 3, bl. cO,.ap.4, jud. Galati., pre ţul de
pornire ai llcita ţ iei publice este de 80391 leL reprezentand 75% din pretul de evaivaie al lmobilulul, conrorm rportului de
evaluare intocrnit de evaluatorul CONS INVEST SRL -EVALUATOR AUTORIZAT, cu precizarea ca daca nu se obtine pretul de
incepere a licitatiei, la acest termen, daca exista cel putin 2 licitatori, bun,ut poate fi vandut ta cel mai mare pret oferit, dar nu
mai putin de 30% din pre.tul de pornire al primei licitatii. Vanzarea se poate face chiar daca şe prezinta o singura persoana
care ofera pretul de incepere a licitatiei imobiluluj, având în vederec ă debitorii /fidejusori DUMITRU GHEORGHE domiciliat
rn com Brahasesti, sat Toflea, jud Galati si DUMITRU VIRGINIA, domiiliata in mun fecuci, str. Gheorghe Petrascu, nr. 3,
bl CO, ap 4, jud Galaîi, datoreaz ă creditoarei Subscrisa Serraghis LoanManagernent LTD, cu sediul in Str Afentrikas, nr 4,
Cladirea Afentrika, Biroul nr 2, 6018, Larnaca, Cipru prin mandatar ASSET RECOVERV DEBTS SRL, R C J40/4515/2012,CUI
RO 30091280, cu sediul in Bucuresti, Piata Montreal, nr 10, World Trade Center, intrarea F. et 1, biroul 1. 10 Campus 05,
Sector 1, conform cantractului de man(iat din data de 0604 Z016, sumde 2Q77 371ej, reprezentand

196953 94 lti creana datorată cred:oru!u;
-9423 43 lei reorezentând cheltj,ek de executa
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Preţ ul imobiiului a fost stabilit prin evaluare de ctre de eilMatorul CONS 1%JVEST PRIN COMAN IULIAN cu
ediul in GALATI, BD OUNAREA NR 1A BL A6B AP 20, nr parafa 11631, raportul fiind depus la dosai ul execu ţional
.
.
Prezenta pubiica ţie de vânzare• a fost intocmit ă in conformitate cu dispozi ţiile art.839 C.proc.civ. . ş i afişată la
lata de 17.05.2017, la sediul Biroului Executorilui iudec ătoresc, al Primariei Tecuci, AFP Tecuci, la locul unde se afl ă imobilul
la iudecatoriâ Tecuci, încheindu-se în. acest sens procese-verbale ce sunt depuse la dosarul execu ţional.
.
Potrlvit art.839 alin.4 C.proc.civ., publica ţii de vânzare in extras au fost f ă cute în cotidianul Romania Libera şi
.
.
.
.
.
e pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro .
•
• De asemenea, in condi ţiile art. 35 alin.2 din Legea nr.188/2000, republicat ă , publicitatea vânzarii imobiliare s-a
:acLjt. s i prin inteernédiPL Registrului electronic de pi&blicitate a vânzarii bi.nurilor supuse execut ă rii silite ţ inut de Uniunea
\Jaţ ional ă a Execitritor Judec ă tore şti. • . . . . . •• . . . .
So, ămpe tot cei care pretind ireuii rct RUiÂrc l(flnbilJu. urm ă llt a- innţ. pe éxèct.itàÉtil judec ătoresc
naintea datei stabilite priru vânzre
i
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,anzare, avân1 supra loicartezi .ie identitate ş i
la ceas ţ a oata sàtpocÉritepferte deiipri&
nr.
a1 ţil trebuie s ă coriserineze îri contul
Poti ivit dispozi ţ iilor. art 839 alsn 1 lit l) C poc ci , of
O6213REL0002978270101 deschis la LIBRA INTERNET BANK BRj!L, la dlspoz ţ i? ecutorulur judecatoresc, cel mai
•ârziu • pân ă a termenuldevânzare,o garan ţie de participare de cei pu ţin1O%dinpre ţ uldepornirealicita ţiei imobilului,în
;um ă de 8040 lei.
parpre insotite de dovadaconsemnariieste ziva premergatoare
Termenul limita pentru depunerea ofertei
preul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse snclusiv in ziva
icitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare ce
icitatiei.
urm ă ritori, intervenien ţii, .coproprietarii pe
iri conformitate cudispoz ţiile
ine ga •n ţ ia •de participare.•• .
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