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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr.5 din 25.05.2020

BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC PLEŞ DANIELA MARIA IORDANA  ,  cu  sediul  în  ORADEA ,
str.Roman Ciorogariu nr.7 ap.4 jud.Bihor , posesor al legitimaţiei nr.854, numit în baza Ordinului Ministerului Justiţiei
cu nr. 1126/C/2012, 

În conformitate cu dispozițiile art.838 alin.1 Cod Pr.Civilă , aducem la cunoștință generală că,  în data de
22.06.2020 orele 10,45 ,va avea loc la sediul BEJ PLEȘ DANIELA MARIA IORDANA din Oradea, str.Roman
Ciorogariu nr.7 ap.4 jud.Bihor, vânzarea la licitație publică a imobilului situat în Nucet , str.Republicii nr.29
jud.Bihor , înscris în C.F.col.nr.840 Baia Nucet nr.cadastral/topo 627/2, compus din spațiu comercial- aflat la
parterul unui bloc P+3E , cu un spațiu de vânzare produse din carne în suprafață utilă de 60 mp și un spațiu
reprezentând magazin de metalo chimice , grup sanitar , magazie mică și o magazie mare , în suprafață utilă
de 82,58 mp și teren în intravilan în indiviziune în cotă de 83/617 mp , cu utilități de energie electrică , apă ,
canalizare , amplasat în  zonă centrală , la prețul de 85.646 RON  , preț redus cu 25% , conform art.846 alin.8
Cod pr.Civilă, proprietatea garantului ipotecar DALE RAUL IONUȚ cu  domiciliul în Ștei , str.Poet Andrei
Mureșanu nr.13 ap.5 jud.Bihor , care datorează creditorului EUROBANK SA cu sediul procesual in București,
șos.Nicolae  Titulescu  nr.29-31  sector  1,  suma de  126.548,94  RON plus  dobânzi  ,  conform titlului  executoriu-
contractul de credit nr.BL41590/2010  și contractul de ipotecă nr.615/2010, precum și cheltuielile de executare în
sumă de 8.050,35 RON ( cu TVA 19%).

Imobilul urmărit este grevat de sarcini.
Prețul de începere a licitației a fost stabilit prin expertiză de către expertul judiciar EUROBANK PROPERTY

SERVICES SA , raportul fiind depus la dosarul execuțional.
Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art.838 Cod Pr.Civilă și va fi

afișată începând cu data de 25.05.2020  la sediul BEJ Pleș Daniela Maria Iordana, al Primăriei Nucet , la locul unde
se află imobilul și la Judecătoria Beiuș ,încheindu-se în acest sens procese verbale ce vor fi depuse la dosarul
execuțional.

De asemenea , în condițiile art.35 alin.2 din Legea nr.188/2000, republicată, publicitatea vânzării imobiliare
se va face și prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite ținut de
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunțe pe executorul judecătoresc
înaintea datei stabilite pentru vănzare.

Invităm pe toți care doresc să cumpere imobilul urmărit să se prezinte la data ,locul și ora stabilită pentru
vânzare, având asupra lor cartea de identitate și până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit  dispozițiilor  art.839  alin.1  lit.i  Cod  Pr.Civilă  ,  ofertanții  trebuie  să  consemneze  la  dispoziția
executorului judecătoresc, cel mai târziu până la termenul de vânzare, o  garanție de participare de cel puțin 10%
din  prețul  de  pornire  a  licitației  imobilului  , în  sumă  de  8.565  RON  în  contul  de  consemnare
nr.RO45BTRLRONCONSPC3585901   deschis  la  BANCA TRANSILVANIA SA  .  Conform  art.844  alin.1  Cod
Pr.Civilă,  oferta  de  cumpărare  însoțită  de  dovada  consemnării  garanției  de  participare  se  va  depune  în  ziua
premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației.

În conformitate cu dispozițiile art.844 alin.2 Cod Pr.Civilă, creditorii urmăritori, intervenienții,coproprietarii pe
cote părți și titularii unui drept de preemțiune nu au obligația de a depune garanția de participare.

Conform art.846 alin.8 Cod Pr.Civilă   ''  Dacă nu se obține prețul de începere  a licitației și există cel puțin doi
licitatori, la același termen bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit dar nu mai puțin de 30% din prețul de
pornire a primei licitații.Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la
care începe licitația   ''.

Prezenta publicație de vânzare conține o pagină.
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