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Dos. exec. nr. 245/ 2019                                                                                                            Operator 9152 
Din 22.12.2020               

LICITAŢIA  a-XII-a 
PUBLICAŢIE DE LICITAŢIE ŞI CONDIŢIILE DE LICITAŢIE 

 
Subsemnatul Horvat Viorel, executor judecătoresc, cu sediul biroului în Arad, str. Blajului, nr.2, ap.9, jud. 

Arad, acţionând în cauza de executare silită imobiliară pornită de creditoarea Infogo SRL, cu sediul ales în Arad, str. 
Mihai Eminescu, nr. 37, ap. 2, jud. Arad, împotriva debitoarei Z & A Logistic SRL, cu sediul în Horia, nr. 141, jud. 
Arad. 

  Având în vedere cererea formulată de creditor şi constatând că prin Încheierea nr. 10387 din data de 
14.11.2019 a Judecătoriei Arad pronunţată în dosar nr. 17892/55/2019 prin care a fost încuviinţată executarea silită 
a titlului executoriu constituit prin Sent. Civ. nr. 449 din 31.01.2019 a Judecătoriei Arad pronunțată în dosar nr. 
15184/55/2018 definitivă prin Dec. Civ. nr. 156 din 20.06.2019 a Tribunalului Arad pronunțată în dosar nr. 
15184/55/2018 definitivă, prin Încheierea privind calcularea penalităților de întârziere nr. 245/2019 din 20.11.2019 
a BEJ Horvat Viorel, prin Încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare silită nr. 245 din 15.04.2020 a BEJ 
Horvat Viorel și prin Încheierea privind calcularea penalităților de întârziere nr. 245/2019 din 15.05.2020 a BEJ 
Horvat Viorel, debitoarea Z & A Logistic SRL, cu sediul în Horia, nr. 141, jud. Arad, a fost obligată să plătească 
creditoarei Infogo SRL, cu sediul ales în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 37, ap. 2, jud. Arad, suma de 26.016,66 lei 
reprezentând rest creanță și penalități de întârziere de 0,1%/zi calculate de la data de 21.11.2019 și până la data 
de 15.05.2020 și rest cheltuieli de executare, la care se vor adăuga penalități de întârziere de 0,1%/zi de 
calculate în continuare până la plata efectivă. 

De asemenea prin Încheierea nr. 2920 din 02.04.2020 a Judecătoriei Arad pronunțată în dosar nr. 
4587/55/2020 a fost încuviințată cererea de întervenție formulată de creditoarea intervenientă/ ipotecară Agrorawiss 
LRA SRL, cu sediul în Grabaț, nr. 268, jud. Timiș, cf. titlul executoriu constituit Contract de Ipotecă Imobiliară 
autentificat sub nr. 948 din 18.12.2019 a  BIN Sică Marius Alexandru și prin Încheierea de stabilire a cheltuielilor 
de executare silită nr. 245 din 15.04.2020 a BEJ Horvat Viorel, în vederea recuperării sumei de 85.680 euro sau 
echivalentul în lei la cursul BNR din data plății și suma de 5.355 lei reprezentând creanţă și cheltuieli de executare. 

Constatând că debitoarea este poprietară asupra cotei 1/1 parte din imobilul situat în Vladimirescu, FN, jud. 
Arad, înscris în CF nr. 309573 Vladimirescu, nr. CF vechi: 5130, nr. topografic: 4076, 4075, 4074, 4073, 4071, 4070, 
4069, 4068, 4067, 4066, 4065, 4064, 4063/a, 4063/b, 4063/c, 4063/d, 4063/e, 4062, 4061, 4060, 4059, 4058/a, 4058/b, 
4057, 4056, 4055, 4053/a, 4053/b, etc., nr. cadastral 309573, compus din teren intravilan în suprafață de 17.597 mp., 
observații/referințe: nr. top. 4076, 4075, 4074, 4073, 4071, 4070, 4069, 4068, 4067, 4066, 4065, 4064, 4063/a, 4063/b, 
4063/c, 4063/d, 4063/e, 4062, 4061, 4060, 4059, 4058/a, 4058/b, 4057, 4056, 4055, 4053/a, 4053/b, 4052/a, 4052/b. 

 
Dispune: 

 
 Vânzarea la licitaţie publică a cotei de 1/1 parte din imobilul situat în Vladimirescu, FN, jud. Arad, înscris 

în CF nr. 309573 Vladimirescu, nr. CF vechi: 5130, nr. topografic: 4076, 4075, 4074, 4073, 4071, 4070, 4069, 4068, 
4067, 4066, 4065, 4064, 4063/a, 4063/b, 4063/c, 4063/d, 4063/e, 4062, 4061, 4060, 4059, 4058/a, 4058/b, 4057, 4056, 
4055, 4053/a, 4053/b, etc., nr. cadastral 309573, compus din teren intravilan în suprafață de 17.597 mp., 
observații/referințe: nr. top. 4076, 4075, 4074, 4073, 4071, 4070, 4069, 4068, 4067, 4066, 4065, 4064, 4063/a, 4063/b, 
4063/c, 4063/d, 4063/e, 4062, 4061, 4060, 4059, 4058/a, 4058/b, 4057, 4056, 4055, 4053/a, 4053/b, 4052/a, 4052/b. 

Asupra imobilului este notat un drept de ipotecă în valoare de 85.680 euro în favoarea Agrorawiss LRA SRL. 
Preţul la care a fost evaluată cota de 1/1 parte din imobil este de 300.000 euro echivalentul în lei la cursul BNR 

din data publicației de licitație de 4,7779 lei/1 euro, respectiv 1.433.370 lei şi a fost stabilit cf. Încheierii nr. 245/2019 a 
BEJ Horvat Viorel din 05.02.2020, ora 14.10. 

       Fixează termen de ţinere a licitaţiei pe ziua de 19 luna 01 anul 2021 ora 12,00 la sediul Biroului Executor 
Judecătoresc Horvat Viorel din Arad, str. Blajului, nr. 2, et.1, ap.9, jud. Arad, cu preţul de strigare de 150.000 euro 
echivalentul în lei la cursul BNR din data publicației de licitație de 4,8663 lei/1 euro, respectiv 729.945 lei, 
reprezentând 50% din prețul de evaluare al imobilului 

 
CONDIŢII DE LICITAŢIE 

 
În baza art. 838 şi 839 C.pr.civ., condiţiile de licitaţie se stabilesc după cum urmează: 

1.  Cota de 1/1 parte din imobilul supus licitaţiei are valoarea de piaţă stabilită cf. Încheierii nr. nr. 245/2019 a BEJ Horvat Viorel din 
05.02.2020, ora 14.10, de 300.000 euro echivalentul în lei la cursul BNR din data publicației de licitație de 4,7779 lei/1 euro, 
respectiv 1.433.370 lei, nu poate fi vândut la un preţ mai mic la licitaţia I. (art. 846, alin. 5 C.pr.civ.).  

2. Dacă imobilul este grevat de vreun drept de uzufruct, uz, abitaţie sau servitute întabulate ulterior înscrierii vreunei ipoteci, la 
primul termen de licitaţie, strigările vor începe de la preţul cel mai mare oferit sau, în lipsă, de la cel fixat în publicaţie, scăzut cu 
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valoarea acestor drepturi socotită potrivit art. 837 alin. 2 C.pr.civ. (art. 846 alin.6 C.pr.civ). Dacă din cauza existenţei acestor drepturi 
nu s-a putut obţine un preţ suficient pentru acoperirea creanţelor ipotecare înscrise anterior, executorul judecătoresc va relua în 
aceeaşi zi licitaţia pentru vânzarea imobilului liber de acele drepturi; în acest caz, strigările vor începe de la preţul menţionat în 
publicaţia de vânzare, fără scăderea arătată la art. 846 alin 6 C.pr.civ. (art. 846 alin.7 C.pr.civ.). În cazul în care nu se obţine preţul 
de evaluare al imobilului, licitaţia va fi amânată. 

3. La a II-a licitaţie, licitaţia va începe de la preţul de 75% din cel la care imobilul a fost evaluat, iar dacă nu se obţine preţul de 
începere a licitaţiei şi există cel puţin 2 licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ oferit, dar nu mai puţin de 
30% din preţul de pornire al primei licitaţii. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul de 
la care începe licitaţia. (art. 846 alin.8 C.pr.civ.). 

4.  La a III-a licitaţie, licitaţia va începe de la preţul de 50% din cel la care imobilul a fost evaluat, iar dacă nu se obţine acest 
preţ şi există cel puţin 2 licitatori, bunul va fi vândut, la acest termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai 
mic decât valoarea creanţei ori a garanţiei. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă preţul 
de pornire al licitaţiei. (art. 846 alin 9 C.pr.civ.) 

5. Persoanele care ar pretinde vreun drept asupra imobilului, sunt somate să anunţe executorul judecătoresc, înainte de data 
stabilită pentru vânzarea imobilului, sub sancţiunea de a nu li se mai lua în considerare. (art. 839 alin1,lit.j C.pr.civ). 

6. Poate participa la licitaţie, în calitate de licitator, orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, precum şi 
capacitatea să dobândească bunul ce se vinde. În cazul în care persoanele care vor să participe la licitaţie sunt reprezentate prin 
mandatar, mandatarul va avea obligaţia de a prezenta, în original, o procură specială autentică (art. 843 C.pr.civ)  

7. Debitorul/garantul ipotecar nu poate licita nici personal, nici prin persoane interpuse.(art. 843 alin.2 C.pr.civ.)  
8. Cei ce doresc să liciteze sunt datori să depună la CEC, la dispoziţia executorului judecătoresc, o garanţie reprezentând 

10% din preţul de strigare. Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare. Termenul limită pentru depunerea ofertei de 
cumpărare însoţită de dovada consemnării este ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin egale cu 
preţul de începere a licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitaţiei (art. 839 pct.1,lit.l şi art. 844 pct.1 C.pr.civ) 

9. Nu au obligaţia de a depune garanţia prevăzută mai sus: creditorii urmăritori sau intervenienţi; persoanele care, împreună 
cu debitorul, au asupra imobilului urmărit un drept de proprietate comună pe cote-părţi; titularii unui drept de preempţiune. (art. 844 
alin2 şi3 C.pr.civ.).  

10. În situaţia în care valoarea creanţei ipotecare sau valoarea cotei-părţi a proprietarului nu acoperă cuantumul garanţiei, 
persoanele prevăzute la pct. 9, vor avea obligaţia să completeze diferenţa. (art. 844 alin 4 C.pr.civ.). 

11.Titularul unui drept de preempţiune care nu a participat la licitaţie nu va mai putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea 
imobilului. (art. 848 C.pr.civ.). 

12. După adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat să depună preţul în termen de cel mult 30 de zile de la data 
vânzării, prin consemnarea la CEC la dispoziţia executorului judecătoresc. (art. 850 alin1 C.pr.civ). 

13. În cazul în care adjudecatarul nu depune preţul în termenul de 30 de zile de la data vânzării, imobilul se va scoate din nou 
în vânzare în contul adjudecatarului, la preţul de începere a licitaţiei la care bunul a fost adjudecat, el fiind obligat să plătească 
cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ. Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut, fostul 
adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului. (art. 851 alin1 şi 2 C.pr.civ) 

14. Creditorii urmăritori sau intervenienţi nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la o valoare mai mică de 75% din 
preţul de pornire a primei licitaţii (art. 843 alin.5C.pr.civ.). 

15. Când adjudecatar este un creditor, el poate depune creanţa sa în contul preţului, fiind obligat, dacă este cazul, să depună 
diferenţa de preţ în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării. Dacă există alţi creditori care au un drept de preferinţă în 
condiţiile art. 865 şi 867 C.pr.civ., el va depune până la concurenţa preţului de adjudecare şi suma necesară pentru plata creanţelor 
lor, în măsura în care acestea nu sunt acoperite prin diferenţa de preţ. (art. 850 alin. 2 C.pr.civ.). 

16. Eliberarea actului de adjudecare se va face, numai după plata integrală a preţului. (art. 854 C.pr.civ) 
 
 
Această publicaţie se va comunica:                                               
1.   Părţilor.                                          Executor judecătoresc,   
2. Creditorilor privilegiaţi, ipotecari cunoscuţi la emitere.                                                     HORVAT VIOREL 
3. Organelor fiscale locale. 
4. Terţului dobânditor, coproprietarilor sau altor persoane  

                care au un drept înscris în legătură cu bunul imobil scos la vânzare                                                                                  
          Se afişează: 

   1.    La sediul organului de executare. 
   2.    La locul unde se află imobilul urmărit. 
   3.    La uşa instanţei de executare. 
   4.    La primăria localităţii unde se află imobilul.  
   Publicaţia de vânzare imobiliară, va fi publicată: 
   1.    în întregime, pe site-ul www.registru.unuiuneaexecutorilor.ro; 
   2.    în extras, într-un ziar de largă circulaţie naţională / într-un ziar local.  


