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Din: 09.06.2020

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA nr. 256/2018

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 27.07.2020, 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 TREI
CAMERE SI DEPENDINTE, cu suprafata utila de 77,68 m.p., suprafata construita
de 91,62 m.p., CPI 15,27/843 m.p., balcoane in suprafata de 9,26 m.p., boxa in
suprafata de 8,48 m.p., situat in P. Neamt, str Ana Ipatescu, nr. 7, bl. A8, sc. A,
ap. 8, jud. Neamt, inscris in CF sub nr 50226-C1-U12(nr CF vechi 4238/N/S a mun
P. Neamt, avand nr cadastral 50226-C1-U12(nr cadastru vechi 327/8), proprietatea
debitorului/debitoarei garantilor ipotecari TOMA DORIN si TOMA MARIA, cu
sediul/domiciliul in P. Neamt, str Ana Ipatescu, nr. 7, bl. A8, sc. B, ap. 30 judeţul
Neamt iar debitorul titular de contract PRISECARU GABRIEL, cu domiciliul in P.
Neamt, str Ana Ipatescu, nr. 27, jud. Neamt, care datorează creditorului/creditoarei
CASA DE AJUTOR RECIPROC A SALARIATILOR IFN, cu sediul/domiciliul în P.
Neamt, bd Dacia, bl. 16, ap. 47, judeţul Neamt, suma de 163.283,00 lei, conform
titlului executoriu reprezentat de CONTRACT DE IMPRUMUT 320/2016 din data de
25.04.2016, CONTRACT DE IPOTECA autentificat sub nr. 358/2016 din data de
26.04.2016 BNP ALINA SOLOMON, precum şi cheltuielile de executare în valoare de
2.918,93 lei.

Imobilul urmărit nu este grevat de alte sarcini in afara celor instituite in favoarea
creditoarei.

Pretul de incepere a licitatiei este de 240.300 lei si a fost stabilit prin incheierea
256/2018 din data de 09.06.2020, conform Raportului de Evaluare, intocmit de expert
tehnic Virgil Harabagiu, 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 09.06.2020 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.

mailto:tanase_neneci@yahoo.com


2.

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
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 24.030,00 lei.

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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