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Dosar executare nr. 337/2012 

Data: 03.03.2021  

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE IMOBILIARĂ 

Potrivit dispozițiilor art. 504 C. proc. civ. aducem la cunoștința generală că în ziua de 22.04.2021, 

orele 1000 ,va avea loc la sediul BEJ Ursache Ciprian-Constantin din Piatra-Neamț, B-dul 9 Mai, nr. 19, bl. 

B10, sc. A, parter, ap. 3, jud. Neamț, vânzarea la licitație publică a proprietății imobiliare situate în Piatra 

Neamț, str.  Cezar Bolliac nr. 10, jud. Neamț, descrisă astfel:  

- casă de locuit (P+M), construită cu fundație din beton, zidărie din cărămidă, planșeu din beton 

pentru parter, pereți și planșeu din grinzi de lemn la mansardă, șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă, 

la parter compusă din: living, birou, bucătărie, baie, hol și terasă, la mansardă: trei dormitoare, două băi, 

hol și balcon, în suprafață construită la sol de 250 mp și cu terenul de amplasament în suprafață de 2507 

mp (din măsurători 2518 mp).   

Imobilul este înscris în CF nr. 57038 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 4482/N) a mun. 

Piatra Neamț sub nr. cadastral 1824 – terenul, respectiv 1824-C1 – construcția C1, și se află în proprietatea 

soților Catană Ioan, domiciliat în Piatra Neamț, B-dul Decebal nr. 88, bl. E, et. 1, sc. A, ap. 6, jud. Neamț 

și Catană Alina-Simona, domiciliată în Iași, șos. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 34 C, jud. Iași,  care datorează 

creditorului urmăritor BRD-Groupe Societe Generale SA – Grup Piatra Neamț pentru Sucursala Piatra 

Neamț, cu sediul în Piatra Neamț, B-dul Republicii, nr.18, jud. Neamț, suma de 26.311,64 euro reprezentând 

debit restant neachitat la 18.02.2021, la care se vor adăuga și cheltuielile prilejuite de această executare 

silită. 

Prețul de pornire a licitației este 121.944,75 euro și reprezintă 75% din valoarea de piață a 

imobilului, valoare ce a fost stabilită conform raportului de expertiză nr. 372/05.07.2013 întocmit de SC 

EXEVAL SRL, societate de consultanță membru ANEVAR și comunicat debitorilor, conform art. 500 alin. 

2 Cod procedură civilă, la data de 26.07.2013. 

Imobilul urmărit este grevat de următoarele sarcini și drepturi reale: ipotecă în favoarea creditorului 

urmăritor – BRD S.A. Suc. Piatra Neamț și somațiile imobiliare emise de BEJ Ursache Ciprian Constantin 

cu Încheierile de CF nr. 40389/12.11.2012 și nr. 40394/12.11.2012. 

Executarea silită se efectuează în baza titlurilor executorii: Contractul de credit nr. 219/17.03.2004 

cu Actul adițional nr. 1/30.07.2009, Contractul de ipotecă nr.227/17.03.2004 autentificat sub nr. 

289/17.03.2004 la BNP ASOCIAȚI “HARBUZ DANIEL și HARBUZ ALINA”, Contractul de credit nr. 

2395/1882014/10.11.2006 cu Actul adițional nr. 1/30.07.2009 și Actul adițional nr. 2/06.09.2012 și 

Contractul de ipotecă nr. 79/09.11.2006 autentificat sub nr. 5518/09.11.2006 la BNP “IONITA ANA”, 

Procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare silită din 23.10.2012 și Procesul verbal din 

01.08.2018 de actualizare cheltuieli, emise de BEJ Ursache Ciprian Constantin. 

Prezenta publicație de vânzare a fost comunicată conform dispozițiilor Codului de procedură civilă 

și afișată la data de 03.03.2021.  

Invităm pe toți cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunțe pe executorul 

judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare. 

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare, locul fixat 

și ora stabilită, având asupra lor acte de identitate, urmând a depune, până la termenul vânzării, o cauțiune 

reprezentând 10% din prețul de începere a licitației, pe seama și la dispoziția BEJ Ursache Ciprian-

Constantin. 

Dovada consemnării va fi atașată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la 

licitație publică. 
Executor judecătoresc, 

Ursache Ciprian-Constantin 
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