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Dosarrir. 735 /2012 
Dosar instanta nr.3127/324/2011  

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr. 42b72OT8 

Subsemnatul Mandrila Costel, executor judecatoresc, cu sediul în Braila, Calea Calarasilor 44, 
Având În vedere executarea sllIt ă  unobih rz 

ce face obiectul dosarului execu ţional inregistrat Ia Judecatoria TECUCI sub nr. 3127/324/201 1, avand ca parti: 
— creditoarea: B ANCA COMERCIALA CARPATICA, cu sediul in Bucuresti, str.Brezoianu îon Actor nr.3 1, sector 1, 
— garanta ij)ic .13 :GHERASIM MARIA Fu domiciliulin Tecuci, str.G-ral Eremia Grigorescu nr.11 
— Văzând că  la data 2.09.2011 s-a emisSonza ţia nr. 275/1820 luându-se m ăsura înscrierii acesteia in Cartea Funciara a 

• 	Iocalitatii Tecuci Ia AN.C.P.I. Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Tecuci; 
Avâna îri vedere c ă  debitorii nu a achitat creditorului debitul în terrnetu1 fixat în soma ţie, in baza prevederilor Iegale in vigoare si 
avand Incuviintarea instai de executare, 

— in temeiul tit1ui executoriu constituit din: contract de credit nr.73/8.04.2008, contract de garantie imobiliara 
nr.73.2/8.04.2008 si actul aditional nr.1/13.04.2011 prin care garanta ipoteeara GHERASIM MARIA cudomiciliul 
in Tecuci, str.G-ral Eremia Grigorescu nr.11 este obligata la restituirea creantelor catre banca, garantind cu 
bunul irnobil de mai jos; 

Prin prezenta se aduce 1a cuno ştinţa publică  faptul că : 
— în data de 28.03.2018 ora 9.00 la sediul BEJ Mandrila Costel clin Braila, Calea Calarasilor 44; 
se va vinde la licitatie publică  bunul imobil:  
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Preţul de porllire al licita ţiei este de 129.442,5 lei pret redus cu 25% cf. Art.509, alin.5,C.pi•oc.civ. Daca nu se obtine 
pretul de pornire aI licitatiei, la aceiasi ternien bunul va fi vandut Ia cel mai mare pret oferit, cu conditia sa fie cel putin doi 
ofertanti,cf. Art.509, alin.5,C.proc.civ. . 

Bunul imobil urmarit silit, figureaza iiiregistrat cu urtntoareIe sarcini: ipoteca de rang I in favoarea Banca Carpatica si somatie 
de plata si creantele conforin titlurilor executorii iir.19323/PJ din 28.06.2013, nr.15222/PJ din 04.06.2013; nr.28691/PJ din 
10.09.2013; 359201PJ din 05.11.2013, zir.6531/PJ/10.02.2014, nr.21919/PJ din 16.06.2014, nr.18434/11.05.2015, 
nr.24223/PJ/1 9.06.20 15, nr.27847/2 I .07.2015, nr.47320/PJ/1 1 . 12.201 5, nr.2779/PJ/21 .0 1 .201 6, nr.5 178/PJ/1 3.02.2017, 
nr.28382/R/PJ, nr4784/15 .0 1 .2018 in favoarea creditorului Priznaria Municipiului Tecuci. 

Nu pot participa la licitatie, nici personal si nici prin persoane interpuse, toti cei obligati la plata in temeiul titlului executoriu din 
prezentul dosar; 
Nu sunt admise ofertee si participarea la Iicitatie prin znijloace care nu asigura prezenta personala sau prin mandatar cu procura 

• 	speciala (telefon, telegraf, telex, telefax, eniail, etc.); 
Persoanele care doresc să  cumpere vor depune oferte de cumparare, Ia sediul executorului judecatoresc din Braila,Mandrila 
Costel Calea Câlarasilor 44 recomandabil cu 5 zile inainte de data licitatiei; 
Ofertanţii sunt obligaţi să  depună  până  Ia termenul de vânzare o cau ţiune de 10% din pre ţul de pornire al licitaţiei, sumă  ce se va 
consemna la în contul R053BRDE090SV34849820900, in lei deschis la BRD — Sucusala Braila, pe seama şi 1a 
dispoziţia executorului judecatoresc, Mandrila Costel ş i vor preda acestuia dovada consemn ării. 
Prin prezenta publica ţie se aduce la cuno ştinţă  publică  faptul că  sunt invitaţi toţi cei ce pretindvreun drept asupra imobilului, s ă  
le aducă  la curto 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 proprie ţatii în cartea funciar ă . 
Prezenta Publicaţie de Vânzare a fost afi şată  în locurile prevăzute de dispozi ţiile art. 504 alin. 3 din Codul de procedur ă  civilă  în 
data de 19.03.2018. 	 . 

AIte inforrnatii din dosarul execu ţional vor putea fi solicitate de cei interesa ţi — cu respectarea confidentialitatii datelor ce privesc 
partile — la sediul executorului judecatoresc, datee contact stipulate in antet. 
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