Dosar de executare nr. 337/2017
PUBLICATIE DE VÂNZARE IMOBILIARA NR. 2
Emisa azi 22.08.2017
Subsemnatul MIHAI CRISTIAN, executor judecatoresc, in baza incheierii de incuviintare a executarii silite
din 25.01.2017 emisa de Birou Executor Judecatoresc Mihai Cristian si a titlului executoriu Contract nr. 2008786007
din data de 2008-10-01, şi de cheltuieli de executare din 06.02.2017, prin care se dispune obligarea debitorul MIHAI
Vasile, cu domiciliul in Giurgiu - 080414, Str. Plevnei nr. 54, Judetul Giurgiu, la plata creantei din titlul executoriu si a
cheltuielilor de executare silita in favoarea creditoarei SECAPITAL S.a.R.L.,prin reprezentant conventional Avocat
Alexandra CHIRCU si cu adresa pentru comunicarea actelor de procedura la KRUK ROMANIA S.R.L., cu sediul in
Bucuresti - 040295, Int. Nestorel nr. 1, SUBSOL,PARTER, et. 9-10-11, Sector 4, prin prezenta dispunem şi

ADUCEM LA CUNOŞTINTA GENERALA CA:
In data 20.09.2017 ora 13:00 va avea loc la sediul B.E.J. MIHAI CRISTIAN - executor judecatoresc
Mihai Cristian, din Bucuresti, bd Dimitrie Cantemir, nr 15, bl 9, sc C, ap 77, sector 4, vânzarea la licitaţie
publica a imobilului situat in Giurgiu - 080414, Str. Plevnei nr. 56, Judetul Giurgiu, imobil inscris in C.F. nr. 3036,
localitatea Giurgiu, nr. cadastral 3036/2, compus din in suprafata de 81mp, avand Cf 3036 si cadastral 3036/2 cu destinatia folosinta curti constructii, proprietatea Mihai Vasile - cota 100%.
Preţul la care a fost evaluat imobilul este de 8.201 LEI şi a fost stabilit de expert Evaluator Bogdan
Ionut Buzoianu in cadrul Buzoianu Bogdan P.F.A. cu sediul in Calarasi str. Luceafarului l. E1, sc. F, et. 3, ap.
13, judet Calarasi.
Preţul de pornire/incepere a licitaţiei este de 6.150,75 Lei reprezentand 75% din pretul de evaluare si va fi
declarat adjudecatar licitatorul care ofera cel putin pretul de incepere in cazul in care se prezinta o singura persoana;
daca nu se obtine pretul de incepere al licitatiei si exista cel putin 2 licitatori, bunul va fi vandul la cel mai mare pret
oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii.
Persoanele care vor sa cumpere imobilul la licitaţie sunt obligate sa depuna in contul unic de consemnari
RO12BREL0002000636860101, deschis laLibra Internet Bank S.A. Sucursala Berceni, aparţinând B.E.J. MIHAI
CRISTIAN, având C.I.F. RO30039371, pâna la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare reprezentând
10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada consemnarii in original, impreuna cu oferta de cumparare va fi depusa
la executorul judecatoresc 1 zi(lucratoare) inainte de termenul de licitatie, conform dispozitiilor art. 839 alin. (1) lit.
k) si l) si art. 844 alin. (1) C.proc.civ.
Toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului, sunt somati sa il anunţe executorului judecatoresc, inainte
de data stabilita pentru vânzarea imobilului, sub sancţiunea de a nu li se mai lua in considerare, conform dispozitiilor
art. 839 alin. (1) lit. j) C.proc.civ.
Prezenta publicaţie s-a intocmit in conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin. (1)-(3) C.proc.civ. in 10 (zece)
exemplare, ffiind afisata la locul desfasurarii licitatiei, pe www.registru.uniuneaexecutorilor.ro si www.proexecutare.ro
astazi, data emiterii, data emiterii, urmand a se comunica potrivit art. 840 alin. (1) C.proc.civ.

Executor judecatoresc
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