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Dosar execuţional nr.177/2013

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE Nr.1 din 12.05.2021

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, 

În conformitate cu dispozițiile art.838 alin.1 Cod Pr.Civilă , aducem la cunoștință generală că, în data
de  07.06.2021 orele  10 ,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  Oradea,
str.Gheorghe Dima nr.4 jud.Bihor, înscris în C.F. nr.191400  Oradea  nr.topo 590/3 ,590/3-C1 compus
din teren intravilan în suprafață de 324 mp cu casă unifamilială în regim de înălțime S+P  în suprafață
utilă de 175 mp, cu utilități de curent electric , apă , canalizare, amplasată în zonă semicentrală -la
prețul de 141.200 EUR , proprietatea debitorului MEER IOAN PAUL cu același domiciliu , care datorează
creditorului  EOS  CREDIT  FUNDING  DAC  ,  prin  EOS  NEXT  SERVICES  SRL,  cu  sediul  procedural  în
București,B-dul Dimitrie Pompeiu nr.10 clădirea C3 cam.4 sector 2 , suma de 7.425,25 EUR , cu titlu de debit ,
în baza titlului contractul de credit nr.1081/05.05.2010 și biletul la ordin avalizat seria BTRL3BT nr. 7189636 ,
precum și cheltuielile de executare în sumă de 4.591,02 RON ( cu TVA 19%).

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

S.C.VALUERSGROUP SRL, 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  la sediul BEJ Pleș Daniela Maria Iordana, al Primăriei Oradea , la locul unde se află imobilul și la
Judecătoria Oradea ,încheindu-se în acest sens procese verbale ce vor fi depuse la dosarul execuțional.

Potrivit art.838 alin.4 Cod Pr.Civilă, publicația de vânzare în extras se va face în cotidianul  național
România Liberă .

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  14.120  EUR  în  contul  de  consemnare
nr.  RO62BRDE050SV57078880500 deschis la B.R.D GSG SA Suc.Oradea  .  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 core părți  și  titularii  unui  drept  de preemțiune nu au obligația  de a depune
garanția de participare.

Prezenta publicație de vânzare conține o pagină.
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