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Nr 
PUBLICAŢIE DEVANZARE Nr. 36 din 22.05.2017  

Subsemnatul Mandrila Costel, executor judecatoresc, cu sediul în Braila, Calea Ca1ara ( ,  
Având în vedere executarea silită  inaQbiliar: 

ce face obiectul dosarului execu ţional inregistrat Ia Judecatoria Tecuci sub nr. 23789/233/2010, avand ca parti: 
- creditoarea: BANCA COMERCIALA CARPATICA , cu sediul in Sibiu, str.Autogarii nr.1, 
- garantul ţţecar: ANDRISOI CORNELIA cu domiciliul in Galati, str.Morilor nr.124; 
- Văzând că  la data 26.05.201 1 s-a emis Somaţia nr.221 luându-se măsura înscrierii acesteia la Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara Galati — Biroul de Carte Funciara Galati; 
Având în vedere că  debitorul nu a achitat creditorului debitul în termenul fixat în soma ţie, in baza prevederilor legale in vigoare si 
avand incuviintarea instantei de executare, 
- in temeiul titlului executoriu constituit din: contract de credit nr.4/9.01.2008 cu actele aditionale ni.1!24.01.2008, nr.2/4.03.2008 
si nr.3!24.02.2009, contractul de garantie reala imobiliara nr.4/1!9.01.2008 prin care garantul ipotecar ANDRISOI 
CORNELIA cu domiciliul in Galati, str.Morilor nr.124, jud. Galati este obligat la restituirea creantelor catre banca, 
garantind cu bunul imobil de mai jos; 
Prin prezenta se aduce la cuno ştinţa publică  faptul că : 

- în data 30.05.2037 ORA 14.00 la sediul BEJ Mandrila Costel din Braila, Calea Calarasilor nr.44; 
se va vindela Iicitatie public ă  bunul imobil:  
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Preţul de pornire al licitaţiei este de 172.200 Iei, pret redus cu 25% cf. Art.509, alin.5,C.proc.civ. Daca nu se obtine pretul 
de pornire al Iicitatiei, Ia acelasi termen bunul va fi vandut Ia cel mai mare pret oferit, cu conditia sa fie cel putin doi 
ofertanti,cf. Art.509, alin.5,C.proe.civ.  
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Nu pot participa la Iicitatie, nici personai si nici prin persoane interpuse, toti cei obligati Ia plata in temeiul titlului executoriu 
din prezentul dosar; 

) Nu sunt admise ofertele si participarea la licitatie prin mijloace care nu asigura prezenta personala sau prin mandatar cu procura 
speciala (telefon, telegraf, telex, telefax, email, etc.); 
Persoanele care doresc s ă  cumpere vor depune oferte de cumparare, la sediul executorului judecatoresc din Braila,Mandrila 

Costel Calea Calarasilor nr.44 recomandabil cu 5 zile inainte de data licitatiei; 
Ofertanţii sunt obligaţi să  depună  până  la termenul de vânzare o cau ţiune de 10% din pre ţul de pornire al licitaţiei, sumă  ce se 

va consemna Ia în contul R053BRDE090SV34849820900, in lei deschis la BRD - Sucusala Braila, pe seama ş i la 

dispoziţia executorului judecatoresc, Mandrila Costel şi vor preda acestuia dovada consemn ării. 

Prin prezenta publica ţie se aduce la cuno ştinţă  publică  faptul că  sunt invitaţi toţi cei ce pretind vreun drept asupra imobilului, s ă  
le aducă  la cuno ştinţa executorului bancar înainte de data stabilit ă  pentru vânzare, sub sanc ţiunea de a nu li se mai lua în 

considerare după  acea dată . 
Cumpărătorul va suporta toate taxele de transcriere sau întabulare a proprietatii în cartea funciar ă . 

Prezenta Publicaţie de Vânzare a fost afi şată  în locurile prev ăzute de dispozi ţiile art. 504 alin. 3 din Codul de procedur ă  civilă  
în data de 26.05.2017. 

Alte informatii din dosarul execu ţional vor putea fi solicitate de cei interesa ţi - cu respectarea confidentialitatii datelor ce privesc 

partile - la sediul executorului judecatoresc, date de contc 	 antet. 
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