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Dosar nr.17812018 din 22.01.2019

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARA NR.178/2018
TERMENUL VI
În conformitate cu dispozitiile art. 838 alin.1 Cod Procedur ă Civilă, se face cunoscut prin prezenta
că în ziva de 22 luna 02 anul 2019, orele 09:00, la sediul Biroului Individual Executor Judec ătoresc
GABOR ROBERT, din Tecuci, str. Costache Racovi ţă, bloc R, sc. 4, ap. 64, jud. Galaţi, se va vinde la
Iicitaţie publică următorul bun imobil proprietatea debitorului DELIU IULIAN-AUREL,cu
domiciliul in Tecuci str.Izvor,nr.28C, jud.Galati:

IMOBLL situat in Tecuci,str.Izvor,nr.28, jud.Galati, constand din CASA DE
LOCUIT si teren aferent in suprafata de 200 mp .casa de locuit in suprafata de
52 mp este formata din 3 camere,bucatarie si baie.
Vânzarea are loc la cererea creditorului urmaritor LUPU LtJBITA,cu domiciliul ales la avocat
Ciocoiu Valerica,in Tecuci,str.Crisana ,jud.Galati,in terneiul titlului executoriu sentinta civila numarul
38 1/19.02.201 8 pronuntata de Judecatoria Tecuci in dosar nr.5 1 5 1/324/201 6 avand de realizat o
creanta incuantumde 86.195 Iei.
-

Preţul de pornire al Iicita ţiei este de 72.400 lei redus cu 50% din pretul de evaluare

de 144.800 lei,

conform raportului de expertiza tehnicajudiciara intocmit de expert Irimia Vasile.
In conformitate cu prevederile art.845,alin(9) Cod procedura civila,daca nu se obtine acest prt
si exista cel putin 2 licitatori,bunul va fi vandut,Ia acest termen,la cel mai mare prt oferit,chiar
daca acesta din urma este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei,dar nu mai putin de 30 010
din pretul de pornire al primei Iicitatii.Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o simgura
persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.
Pân ă la data emiterii acestei publica ţii nu se cunosc sarcini asupra imobilului supus urmaririi iar
acei care pretind vreun drept sau orice alta crean ţă, sunt invitaţi să-1 anunţe executorului judec ătoresc
înainte de data stabilit ă pentru vânzare.
Somam pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-1 anunte pe executorul
judecatoresc inainte de data stabilita pentru vanzarea imobilului sub sanctiunea de a nu se mai lua in
considerare ,conform dispozitiilor art.838 alln.(1) Iit.j) C.proc.civ.
Persoanele care vor s ă cumpere imobilLll urrnarit la licitatie sunt obligate sa depuna in contul de
consernnari nr.R073CECEGLO17IRON0000000 ,deschis la CEC BANK SA ,la dispozitia B.E.JGabor
Robert,avand CUI-26041039,,o garantie de participare reprezentand 10% din pretul de pornire al
licitatiei ,iar dovada consernnarii ,respectiv recipisa CEC/OP,in original , impreuna cu oferta de
cumparare va fi depusa Ia executorul judecatoresc pana la data de 21.02.2019,conform dispozitiilor
art.838 alin.(1) lit.k) si 1) si art.843 alin.(1) C.proc.civ.Totodata ,persoanele prevazute mai-sus vor avea
obligatia de a depune odata cu dovada consemnarii garantiei si oferta de cumparare ,copie de pe
B.I/C.I,iar in cazul persoanelor juridice o copie de pe certificatul de inregistrare Ia Registrul Cometului
si de pe certificatul de inregistrare fiscala.
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Persoanele care s-au inscris la licitatie se vor prezenta personal la data si la ora sstabilite pentru
vanzare ,la sediul B.E.JGabor Robert,avand asupra lor cartea de identitate conforrn art.838 alin.(1) lit.k)
C.proc.ciiv.
In conforrnitate cu art.843 alin.2 C.proc.civ.,creditorii urmaritori,intervenientii,coproprietarii pe
cote parti si titularii unui drept de preerntiune , nu au obligatia de a depune garantia de participare
Prezenta publicatie de vanzare s-a intocmit in conformitate cu dispozitiile art.838 alin.(1)-(3)
C.proc.civ. in 9(noua) exemplare ,cate unul urmand a fi comunicat partilor din dosar ,Primaria
mun.Tecuci, jud.Galaţi;locul unde se afl ă imobilul-Tecuci,str.Izvor,nr.28C, jud. Gala ţi,domiciliul ales al
creditorului Lupu Lubita,in Tecuci,str. Crisana,jud. Galati, Ia avocat Ciocoiu Valerica,domiciliul
debitorului,Tecuci,str.Izvor,nr.28C,j ud .Galati, pe site-ul UNEJ ROMANIA , Ziarul local Oferta Zilei;
Administratia Finantelor Publice Tecuci..
Prezenta Publicatie de vanzare a fost afisata la,8ediul subsemnatului executor judecatoresc
,astazi,22.0 1 .20 1 9 cle secretar Roman Violeta

EXECUTOR JUDEC ĂTORESC,
GABOR ROBERT
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