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Dosar nr.245/2018 din 14.11.2018 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE BUNURI MOBILE 
TERMENUL 11 

În baza art.760,art.761 C. Proc.Civ., se public ă  spre cuno ştiinţă  generală  că, 
în ziva 29, luna 11 , anul 2018, orele 1000,  se vinde Ia lioitaţie publică  în mun. Tecuci, str. 
Costache Racovita,nr.2,bl.R,sc.4,ap.64, jude ţul Galaţi, lă  sediul BEJ »GABOR ROBERT », 
averea urmarită  a debitorului SC WOOD STILTEC DECOR SRL , cu sediul in 
Tecuci,str.Alexandru Lapusneanu,n.r. 1, judetul Galăti, care se compune din: 

• UN ABRIG HT in valoare de 3.240 lei; 
• IJNA MASINA DF. SLEFU[T in valoare cle 1.570 Iei; 
• UN EXFAUSTOR in valoare de 2.360 Iei; 
• UN ABRIG HT in valoare de 3.450Iei; 
• UN POLIZOR in valoare de 615 lei. 

Bunurile mobile sus-clescrise sunt in valoare totala de 11.235 Iei , conform raportului 
de expertiza tehnic ă  intocmit de expert Portasa Nicusor. 

Vanzarea la licitatie se face 1.a cererea creditorului SI.RGHI DORINEL,dom.in  Tecuci,str. 
H.P.Bengescu,nr.2,jud.Galati , in baza titlului executoriu : sent.civ.nr.503/ 1 &.05 .20 1 8 
pronuntata de Tribunalul Galati si I.ncheieri privind cheltuielile de executare silita nr. 
245/208,avand de realizat o creanta in cuanturn de 25.376 Iei de la debitorul SC WOOD 
STILTEC DECOR SRL,cu sediul inTtecuci,str.Alexaiidru Lapusnenau,nr. 1,jud.Galati 

Prezenta publicatie de vanzare a fost comunicata conform dispozitiilor art.761 Cod 
cle procedura civila si afisata la data de 14.1 1.2018. 

De asemenea ,in conforrnitate cu dispozitiile art.76 1 C. proc. civ.despre tinerea 
licitatiei a fost instiintat si debitorul. 

Pretul de incepere a licitatiei bunurilor este de 19.425 Iei conform raportului de 
expertiza intocmit de expert Portasa Nicusor.  
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In cazul in care nu se va obtine acest prt ,bunul var fi vandut la cel rnai rnare prt 
oferit, conform prevederilor art.768 alin.9 C.P.C. 

Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra bunului urmarit, descris mai sus,sa-
1 anunte pe executorul judecatoresc iriainte de data stabilita pentru vanzare. 

Invitam pe toti cei care doresc sa curnpere bunul scos la licitatie publica sa se prezinte 
la data,locul si ora stabilita,avand asupra lor cartea de identitate,si in conf. cu  art.767 ind. 1 , 
C. proc.civ.trebuie sa consemneze la C.E.C.sau la alta institutie bancara ,la dispo•zitia 	: 
executorui.ui judecatoresc, o cautiune de 10% dinpretul de incepere al licitatie. 

Prezenta publicatie de vanzare la licitatie publica a fost comunicata la: 
. Judecatoria Tecuci; 
• Primaria rnun.Tecuci,jud.Galati; 
• la sediul debitorului in Tecuci,str.Alexandru Lapusnenau,nr. 1 ,jud.Galati; 
• Website-ul UNEJ; 
• sediuLBEj GAJOR BERTde secretar ROMANXJQLTA, astazi 

14.11.2018 	 ; 
• ziarul « Oferta Z1ei »Tecuci 
• Adrninistratia Finantelor Publice Tecuci. 

EXECUTOR JUDECĂTORESC, 
GABOR ROBERT 
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