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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE  Nr.31 din 25.02.2021

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, 
Având în vedere executarea silită imobiliară:
 ce face obiectul dosarului execuţional înregistrat la Judecătoria Oradea sub nr.

19442/271/2012, având ca părţi:
- creditorul:  B2KAPITAL  PORTFOLIO MANAGEMENT SRL,  înregistrată la RC

sub nr.J40/2666/2016, C.U.I. 35698810 , cu sediul in București, str.Vasile Alecsandri
nr.4 sector 1, 

- garantul ipotecar  –HÎRȚEA CRISTIAN GABRIEL , cu  domiciliul  în  Oradea ,
str.Privighetorii nr.22 jud.Bihor  ,

- notat în C.F. sub B7- HÎRȚEA CĂLIN PETRU NICOLAE , cu acelaşi domiciliu,
Văzând  că  la  data  31.01.2013 s-a  emis  Somaţia  de  plată  cu nr.113  ,  luându-se  măsura
înscrierii acesteia în Cartea Funciară nr.154122 Oradea la  A.N.C.P.I.  Oficiul de Cadastru si
Publicitate Imobiliara Bihor-Oradea.
Având în vedere că garantul ipotecar nu a achitat creditorului debitul în termenul fixat în somaţie,
în baza prevederilor legale in vigoare ,
 în temeiul titlului executoriu constituit din: contractul de credit nr.473/2008, actele

adiţionale şi contractele de ipotecă aferente  ,
 prin  care  garanul  ipotecar este obligat la  restituirea  creanţelor  către  banca,

garantând cu bunul imobil descris mai jos;
Prin prezenta se aduce la cunoştinţă publică faptul că:
- în  data  de     25.03  .2021     orele  9,30 la  sediul  BEJ  PLEŞ  DANIELA  MARIA

IORDANA din Oradea , str.Roman Ciorogariu nr.7 ap.4 jud.Bihor
se va vinde la licitaţie publică bunul imobil:  

situat în Oradea, str.Privighetorii nr.22  jud.Bihor;
înscris în: CF nr.154122  localitatea Oradea ;
identificat prin numar cadastral/topo: 154122 
compus din: -teren în suprafaţă de 175 mp şi casă în regim de P+E+M rezultată din extinderea

mansardei existente ,având la parter : 3 cabinete stomatologice, 2 holuri , living, 3 GS ,
terasă  acoperită  ,în  suprafaţă  de 133,02  mp ,  la  etaj:  3  camere ,  living  ,  GS ,  dresing,
bucătărie, hol GS, în suprafaţă de 147,3 mp iar la mansardă : 2 dormitoare, baie , hol şi
terasă,  în  suprafaţă  de 130,62 mp ,  cu pardoseli  din  gresie ,faianţă ,  podele  laminate  ,
pole  ,placaje din gresie , faianţă, tâmplărie PVC ,cu utilităţi de apă-canal, energie electrică,
termoficare , telefonie ,împrejmuire cu gard ,fără acces auto - amplasat în zonă mediană ,
cartier rezidenţial.

proprietatea garantului ipotecar HÎRTEA CRISTIAN GABRIEL ,  cu  domiciliul menţionat mai sus
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pentru recuperarea creanţei în sumă de 185.902,57 EUR  și în sumă de 17.644,16 RON la care
se adaugă dobânzi reprezentând creanța creditorului şi în sumă de 16.877,41 RON ( cu TVA
19%) reprezentând cheltuieli de executare, conform titlului executoriu descris mai sus şi a PV de
stabilire cheltuieli.

Preţul de pornire al licitaţiei,  conform Raportului de Evaluare este de 142.896,75
EUR ( preţ diminuat cu 25%) ,  plătibil in RON sau EUR la cursul BNR din ziua plăţii.

Bunul imobil urmarit silit, figurează înregistrat cu urmatoarele sarcini: ipotecă de rangul I
şi  II  pentru  B2KAPITAL  PORTFOLIO  MANAGEMENT  SRL  ,  înterdicţie  de  înstrăinare  şi
grevare ,dezmembrare ,  închiriere ,  demolare, somaţie de plată în favoarea fostului  creditor
BANCA TRANSILVANIA  SA  ,  sechestru  asigurator  DNA ST  Oradea,  ipotecă  legală  pentru
Primăria Oradea, proces pornit de HÎRȚEA CĂLIN PETRU NICOLAE  .
 Nu pot participa la licitaţie, nici personal si nici prin persoane interpuse, toţi cei obligaţi la

plata în temeiul titlului executoriu din prezentul dosar;
 Nu sunt admise ofertele si participarea la licitaţie prin mijloace care nu asigură prezenţa

personala sau prin mandatar cu procura speciala (telefon, telegraf, telex, telefax, email, etc.);
 Persoanele care doresc să cumpere  vor depune oferte de cumparare, la sediul BEJ

sau  la  adresa  de  mail  bej.iordana@gmail.com  în  atentia  executorului  judecâtoresc,
recomandabil cu 7 zile inainte de data licitaţiei;

 Ofertanţii sunt obligaţi să depună până la termenul de vânzare o cauţiune de 10% din
preţul  de  pornire  al  licitaţiei,  sumă  ce  se  va  consemna  în  contul
RO03BRDE050SV57079090500 pentru  RON  sau  în  contul
RO62BRDE050SV57078880500 pentru EUR ,   deschise la BRD GSG SA – Suc.Oradea,
pe  seama şi  la  dispoziţia  BEJ  PLEŞ DANIELA MARIA  IORDANA şi  vor  preda  acestuia
dovada consemnării.

 Prin prezenta publicaţie se aduce la cunoştinţă publică faptul că sunt invitaţii toţi cei ce
pretind vreun drept  asupra imobilului,  să le aducă la cunoştinţa executorului  judecătoresc
înainte de data stabilită pentru vânzare, sub sancţiunea de a nu li se mai lua în considerare
după acea dată.

 Cumpărătorul va suporta toate taxele de transcriere sau întăbulare a proprietaţii în cartea
funciară.

 Prezenta Publicaţie de Vânzare a fost afişată în locurile prevăzute de dispoziţiile art. 504
alin. 3 din Codul de procedură civilă.

 Alte  informatii  din  dosarul  execuţional  vor  putea  fi  solicitate  de  cei  interesaţi  –  cu
respectarea confidenţialitaţii datelor ce privesc părţile – la sediul BEJ PLEŞ DANIELA MARIA
IORDANA.
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