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PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA nr. 380/2019

Subsemnatul NENECI TANASE, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de
Apel BACAU, cu sediul în P. Neamt, bd. Republicii, nr. 7, judeţul Neamt,

În conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ., aducem la cunoştinţa
generală că, în data de 22.05.2020, orele 10,00, va avea loc la sediul Biroului
executorului judecătoresc NENECI TANASE din P. Neamt, bd. Republicii, nr. 7,
judeţul Neamt vânzarea la licitaţie publică a imobilului APARTAMENT CU UNA
CAMERA SI DEPENDINTE, cu suprafata utila de 28,19 m.p.+2,40 m.p. LOGIE,
suprafata construita de 37,58 m.p., CPI 7,51 m.p., situat in P. Neamt, str Grigore
Ureche, nr. 4, bl. 37C(G7), et 1, ap. 30, jud. Neamt, inscris in CF vechi 15200/N/S
a mun P. Neamt, avand nr cadastral 50393-C1-U50, proprietatea
debitorului/debitoarei ENACHE IOAN, cu sediul/domiciliul in P. Neamt, str Grigore
Ureche, nr. 4, bl. 37C(G7), et 1, ap. 30 judeţul Neamt, care datorează
creditorului/creditoarei ENACHE MAGDA, cu sediul/domiciliul în com Bodesti, str
Valea Prundului, nr. 113, judeţul Neamt, suma de 20.070,00 lei, conform titlului
executoriu reprezentat de SENTINTA CIVILA nr 4006/2018 din data de 15.10.2018
pronuntata de Judecatoria P. Neamt in dosar 8211/279/2017, precum şi cheltuielile de
executare în valoare de 2.162,15 lei.

Imobilul urmărit este grevat de Act Administrativ 478 din 16.02.2017 emis de
Asociatia de Proprietari nr 120, inscris in CF 6785 din 16.02.2017 si cele inscrise in
favoarea creditoarei ALECSA SANDA.

Pretul de incepere a licitatiei este de 19.850,00 lei si reprezinta 50% din
pretul de pornire si a fost stabilit prin incheierea 380/2019 din data de 12.03.2020,
fiind depusa la dosarul execuţional.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art.
839 si 846 alin 8 C. pr. civ. şi afişată la data de 27.04.2020 la sediul Biroului
executorului judecătoresc, al Primăriei P. Neamt, la locul unde se află imobilul şi la
Judecătoria PIATRA NEAMT, încheindu-se în acest sens procese-verbale ce sunt
depuse la dosarul execuţional.

Potrivit art. 839 alin. 4 C. pr. civ., publicaţii de vânzare în extras au fost făcute în
cotidianul ___________________.

De asemenea, în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 188/2000, republicată,
publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut şi prin intermediul Registrul electronic de
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publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite ţinut de Uniunea Naţională a
Executorilor Judecătoreşti.

Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe
pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se prezinte la
data, locul şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până
la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii trebuie să consemneze
la dispoziţia executorului judecătoresc NENECI TANASE, in contul de consemnari nr.
RO45BREL0002000254880103 deschis la LIBRA BANK- P. Neamt, cel mai târziu
până la termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de
pornire a licitaţiei imobilului, în sumă de 1.985,00 lei.

Potrivit art 845 alin 9 N.C.P.C., ”…, licitatia va incepe de la pretul de 50% din pretul
de pornire al primei licitatii. Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista
cel putin 2 licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit,
dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii. Vanzarea se va putea
face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe
licitatia…”.

În conformitate cu dispoziţiile art. 846 alin. 2 C. pr. civ., creditorii urmăritori,
intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au
obligaţia de a depune garanţia de participare.

Se aduce la cunostinta publica dispozitiile art 246 din Noul Cod Penal, conform
carora: -Fapta de a indeparta, prin constrangere sau corupere, un participant de
pa o licitatie publica ori intelegerea intre participanti pentru a denatura pretul de
adjudecare se pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de două pagini.

EXECUTOR JUDECATORESC,
NENECI TANASE
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