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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILI 
Nr. 662/2015 din 19 martie 2019  

Dosar nr.662/2015 

Subsennnata PLĂCINTĂ  ADINA-MARIA, executor judecă toresc Tn Circunnscrip ţ ia Curţii de Apel Gala ţ i, cu sediul Tn 
Mun.Bră ila, Bld. Independen ţei, Nr. 12, BI.B3, P+M, jud. Bră ila. 

ln confornnitate cu dispozi ţ iile art.839 alin.1 C.proc.civ., aducenn la cuno ştin ţa general ă  că  in data de 16 aprilie 2019, 

orele 12:00,  va avea oc la sediul Biroului Executorulul Judecătorese PLĂCINTĂ  ADINA-MARIA din Mun.Bră ila, Bid. 

Independenţei, Nr. 12, BI.B3, P+M, jud. Br ă ila, vânzarea la licita ţ ie publică  a innobilului situat in mun. Tecuci, str. str. 
Vornicului, nr. 62, jud. Galati, constituit din teren intravilan cu supraf. nnasurata de 150 mp din care teren categoria curti 
constructii cu supraf. de 40 mp si teren categoria arabil cu supraf. de 110 mp, inscris in CF 106942-Tecuci, avand nr. cad. 
106942, proprietatea MARASESCU ALIN , pre ţul de pornire al licita ţ iei publice este de 5316 lei reprezentand pretul de 
evaluare, innobilului, confornn raportului de expertiz ă  intocnnit de evaluatorul IANURIS IONEL cu sediul in BRAILA, având Tn 

vedere că  debitorii MARASESCU ALIN si MARASESCU FLORIN • domiciliati in 

mun. Tecuci, str. Vornicului, nr. 62, jud. Galati, datorează  creditoarei KRUK S.A., cu sediul in Wraclow, 56 Legnicka 54- 
204,Polonia, inregistrata in Registrul Antreprenorilor de pe langa Tribunalul Districtual Wraclow-Fabryczna Divizia 6 
Business(Registrul National) sub nr. KRS 0000240829, prin reprezentant conventional KRUK Romania, cu sdresa pentru 
comunicarea actelor de procedura la KRUK Romania S.R.L., Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 165, Cladirea TN Offices 2, subsol, 
parter, etajele 7,8 si 9, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/3301/2007, avand CUI nr. 
21114156, atribut fiscal RO, contul R092INGB0001008175128910, deschis la ING Bank, sunna de 15744.72 lei,  reprezentând: 

-13643.70 lei creanţa datorată  creditorului 
-2101.02 lei, reprezentând cheltuieli de executare, confornn titlului executoriu reprezentat de 

Contract de credit bancar nr. 580 din data de 15.09.2006, emis de BCR SA.  

Pre ţul innobilului a fost stabilit prin evaluare de c ătre de evaluatorul IANURIS IONEL cu sediul in BRAILA, BD 
INDEPENDENTEI NR. 15, BL 11 -15, AP. 45, nr. Parafa 11732 -4423, raportul fiind depus la dosarul execu ţ ional. 

Prezenta publica ţ ie de vânzare a fost intocnnit ă  in confornnitate cu dispozi ţ iile art.839 C.proc.civ. ş i afi şată  la 

data de 19.03.2019, la sediul Biroului Executorului Judec ătoresc, al Prinnariei Mun. Tecuci, A.F.P. Tecuci la locul unde se afl ă  
innobilul şi la Judecatoria Tecuci, Tncheindu-se Tn acest sens procese-verbale ce sunt depuse la dosarul execu ţ ional. 

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

De asennenea, in condi ţ iile art. 35 alin.2 din Legea nr.188/2000, republicat ă , publicitatea vânzarii innobiliare s-a 
facut si prin internnediul Registrului electronic de publicitate a vânzarii bunurilor supuse execut ă rii silite ţ inut de Uniunea 
Na ţ ional ă  a Executorilor Judec ă tore şti. 

Sonnănn pe to ţ i cei care pretind vreun drept asupra innobilului urnn ă rit să-I anun ţe pe executorul judec ă toresc 
Tnaintea datei stabilite pentru vânzare. 

Invităm pe to ţ i care doresc s ă  cunnpere innobilul urnn ă rit silit s ă  se prezinte la data, locul ş i ora stabilită  pentru 
vânzare, având asupra lor cartea de identitate ş i până  la aceasta dat ă  să  prezinte oferte de cunnp ă rare. 

Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare  insotite de dovada consennnarii este ziva 
prernergatoaTe cu exceptia ofertelor de cumparare ce;-putin egale cu-pretu cie ince;5ere care pot fi 
depuse inclusiv in ziva licitatiei. 

Potrivit dispozi ţ iilor art.839 alin.1 lit. I) C.proc.civ., ofertan ţii trebuie s ă  consennneze in contul 	nr. 
R062BREL0002000978270101 deschis la LIBRA INTERNET BANK BRAILA  la dispozi ţ ia executorului judecă toresc, cel nnai 
târziu pân ă  a ternnenul de vânzare, o garan ţ ie de participare de cel pu ţ in 10% din pre ţul de pornire a licita ţ iei innobilului, în 
sumă  de 532 lei. 

ln confornnitate cu dispozi ţ iile art.844 alin.2 C.proc.civ., creditorii urnn ă ritori, intervenien ţii, coproprietarli pe 
cote p ă rţ i ş i titularii unui drept de preennp ţ iune nu au 	 9 	garan ţ ia de participare. 

Prezenta publica ţ ie de vânzare con ţ ine un nun-,1,«Ăkrfik4'n ă . 
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