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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 
Nr. 2201/2015 din 20 septen*brie 2 

Dosar nr.2201/2015 

Subsemnata PLĂCINTĂ  ADINA-MARIA, executor judecătoresc în Circurnscrip ţia Curţii de Apel Gala ţi, cu sediui în 
Mun.Bră iia, Bld. lndependenţei, Nr. 12, Bl.B3,P+M,jud. Bră ila. 

ln conformitate cu dispozi ţiile art.839 alin.1 C.proc.civ., aducern la cuao ştinţa general ă  că  in data de 20 septembrie 
2017, oreie 1u00. va  avea îoc ia sediul Biroului Executorului iudecătoresc PLĂCINTĂ  ADINA-MARIA din Mun.Bră iia, Bld. 
lndependenţei, Nr. 12, BI.B3, P+M, jud. Bră ila, vârazarea la licita ţie publică  a imobilului situat in mun. Tecuci, str. Gh. 
Petrascu, nr. 3, bI. CO, scara 1, parter, ap. 4, jud. Galati, apartament fosrmat din 3 camere si dependinte cu supraf. de 
46.98 mp, supraf. indiviza de 1.18%, inscris in CF 100045-Ci-U3-Tecuci, avand nr. cad. 414/1;4, proprietatea 
MOLDOVEANU CRISTINA, domiciliata in mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrascu, nr. 3, bl. co, ap. 4, jud. Galati., preţul de 
pornire al licitaţiei publice este de 80391 lei, reprezentand 75% din pretul de evaluare al imobilului, conform raportului de 
evaivare intocmit de evaluatorul CONS INVEST SRL -EVALUATOR AUTOR1ZAT, cu precizarea ca daca nu se obtine pretul de 

incepere a licitatiei, la acest termen, daca exista cel putin 2 licitatori, bunul poate fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu 

mai putin de 30% din pretul de pornire aI primei licitatii. Vanzarea se poate face chiar daca se prezinta o singura persoana 

care ofera pretul de incepere a licitatiei irnobilului, având în vedere că  debitorii /fidejusori DUMITRU GHEORGHE domiciliat 
in com. Brahasesti, sat. Toflea, jud. Galati si DUMITRU VIRGINIA, domiciliata in mun. Tecuci, str. Gheorghe Petrascu, nr. 3, 
bl. CO, ap. 4, jud. Galati, datorează  creditoarei Subscrisa Serraghis Loan Management LTD, cu sediul in Str.Afentrikas, nr.4, 
Cladirea Afentrika, Biroul nr.2, 6018, larnaca, Cipru prin mandatar ASSET RECOVERY DEBTS SRL, R.C. J40/4515/2012,C(il 
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 contractuiui de mandat din data de 06.04.2016, suma de 206377.37 lei. reprezentând: 

-196953.94 lei creanţa datorată  creditorului 	• . 
-9423 43 lei, renrezentâI cI,eltieIi d eecttore, conforn titkJua executoriu reprezentat de Contract de 

credit nr. 11213484 din data de 02.10.2009, Contract de ipoteca nr. 11213484 din data de 02.10.2009 autentificatsub nr. 
3722102.10.2009 de catre BN PACTA contract de ipoteca nr. 11213484 din data de 02.10.2009 autentificat  sub. nr. 
3721102.10.2009 de catre BN PACTA, Contract de tidejusiune nr. 112/3484 din data de 02.10.2009, emise de BCR SA. 

Preţul imobiiului a fost stabilit prin evaluare de către de evaluatorul CONS INVEST PRIN COIAAN IUUAN cu 
sediul in GAI.ATI, 80 DUNAREA NR 1A BL A68 AP 20, nr. parafa 11631, raportul fiind depus la dosarul execu ţional. 

Prezenta publicaţie de vânzare a fost intocmită  in conformitate cu dispozi ţiile art.839 C.proc.civ. şi afişată  ia 
data de 20.09.2017, la sediul Biroului Executorului iudec ătoresc, al Primariei Tecuci, AFP Tecuci, la locui unde se afl ă  imobiiui 
ş i la Judecatoria Tecuci,încheindu-se în acest sens procese-verbale ce sunt depuse la dosarul execu ţional. 

Potrivit art.839 alin.4 C.proc.civ., publica ţii de vânzare in extras au fost f ăcute în cotidianul Romania Libera ş i 
pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorîlor.ro . 

De asemenea, iri condi ţiile art. 35 alin.2 din Legea nr.188/2000, republicat ă , publicitatea vânzarii imobiliare s-a 
facut si prin intermediul Registrului electronic de pubiicitate a vânzarii bunurilor supuse execut ă rii siiite ţinut de Uniunea 
Na ţ ională  a Exutorilor Judecătoreşti. 

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra irnobilului urm ă rit să -1 anunţe pe executorul judecătoresc 
înaintea datei stabiiite pentru vâazare. • , • • • 

lnvităm pe toţi care doresc să  cimpee imo5iu urmărit silit să  se prezinte Ia data, locul şi ora stabilită  pentru 
vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până  la aceasta dată  să  prezinte oferte de cump ărare. 

Potrivit dispoziţiilor art.839 alin.1 lit. fl C.proc.civ., ofertan ţii trebuie să  consemneze în contul nr. 
R0628REL0002000978270101 deschis la LIBRA INTERNET BANI( DRAILA, la dispoziţia executorului judecătoresc, cel mai 
târziu pân ă  a termenui de vânzare, o garan ţie de participare de cel pu ţia 10% din preţul de pornire a licita ţiei imobilului, în 
sumă  de 8040 Iei. 

Termenul lîmîta pentru depunerea ofertei de cum parare insotite de dovada consemnarii este ziva premergatoare 
Iicitatiei, cu exceptia ofertelor de curnparare cei p, retul de incepere a iicitatiei, care pot fl depuse inclusiv in ziva 
licitatiei.  

	

ln conformitate cu dispczi ţiiie a84 	 urmăritori, intervenien ţii, coproprietarii p€ 
cote pă rţ i şi tituiarii unui drept de preemptiune 	u 	 a 	gara tia de participare. 

Prezenta publica ţie de vânzare co de o (1) pagină . 

PLĂCINTĂ  ADINA-MARIA 


