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 Subsemnata PLĂCINTĂ ADINA-MARIA, executor judecătoresc în Circumscripţia Curţii de Apel Galaţi, cu sediul în 
Mun.Brăila, Bld. Independenţei, Nr. 12, Bl.B3, P+M, jud. Brăila. 
            In conformitate cu dispoziţiile art.839 alin.1 C.proc.civ., aducem la cunoştinţa generală că in data de 24 august 2021, 
orele 09:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc PLĂCINTĂ ADINA-MARIA din Mun.Brăila, Bld. 
Independenţei, Nr.12, Bl.B3, Et.P+M, jud. Brăila, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat in localitatea Tulnici, com. 
Tulnici, jud. Vrancea, T 69, P 2036, constituit din locuinta P+1E, cu supraf. construita la sol de 108 mp, si  teren aferent curti 
constructii si faneata 409 mp, inscris in CF 50374-Tulnici, avand nr. cad. 1664/1/1/N, proprietatea garantului ipotecar 
GHERMAN CRISTINEL LAURENTIU, preţul de pornire al licitaţiei publice este de 195904,5 lei, reprezentand 75% din pretul la 
care a fost evaluat imobilul, conform raportului de expertiză intocmit de evaluatorul CONS INVEST PRIN COMAN IULIAN cu 
sediul in GALATI, BD DUNAREA NR 1A BL A6B AP 20, nr. parafa 11631, cu precizarea ca daca nu se obtine pretul de incepere 
a licitatiei, la acest termen, daca exista cel putin 2 licitatori, bunul poate fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin 
de 30% din pretul de pornire al primei licitatii. Vanzarea se poate face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera 
pretul de incepere a licitatiei, având în vedere că debitorii GHERMAN CRISTINEL LAURENTIU si GHERMAN CORINA IONICA, 
domiciliati in com. Tulnici, sat. Tulnici, jud. Vrancea, datorează  creditoarei  EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY 
COMPANY, cu sediul în str. Lower Baggot nr. 118, et. 1, Dublin 2, prin reprezentant legal B2 KAPITAL PORTFOLIO 
MANAGEMENT S.R.L., cu sediul procedural la B2 KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT SRL, în Str. Vasile Alecsandri nr. 4 și 
Constantin Daniel nr. 11, Clădirea Landmark, corp C, et. 2, Sector 1, Mun. București, suma de 280282,82 lei, reprezentând: 
                                                                              - 270511,74 lei creanţa datorată creditorului 
                                                                              -9771,08 lei, reprezentând cheltuieli de executare, conform titlului executoriu 
reprezentat de Contract de credit bancar nr. 2977 din data de 11.10.2007, Contract de Cautiune nr. 2977 din data de 
11.10.2007, emise de BCR SA si Contract de ipoteca nr. 2977 din 11.10.2007 autentificat prin Incheierea de Autentificare 
nr. 4613/11.10.2007 de catre BNPA "IVAN CONSTANTIN SI IVAN BOGDAN CONSTANTIN". 
 Preţul imobilului a fost stabilit prin expertiză de către de evaluatorul CONS INVEST PRIN COMAN IULIAN cu 
sediul in GALATI, BD DUNAREA NR 1A BL A6B AP 20, nr. parafa 11631, raportul fiind depus la dosarul execuţional. 
 Prezenta publicaţie de vânzare a fost intocmită in conformitate cu dispoziţiile art.839 C.proc.civ. şi afişată la 
data de 27.07.2021 la sediul Biroului Executorului Judecătoresc, al PrimarieiI Com. Tulnici, A.F.P. Vrancea, la locul unde se află 
imobilul şi la Judecatoria Focsani , încheindu-se în acest sens procese-verbale ce sunt depuse la dosarul execuţional. 
 Potrivit art.839 alin.4 C.proc.civ., publicaţii de vânzare in extras au fost făcute în cotidianul Romania Libera şi 
pe pagina de internet www.unejr.ro. 
 De asemenea, in condiţiile art. 35 alin.2 din Legea nr.188/2000, republicată, publicitatea vânzarii imobiliare s-a 
facut si prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vânzarii bunurilor supuse executării silite ţinut de Uniunea 
Naţională a Executorilor Judecătoreşti. 
 Somăm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit să-l anunţe pe executorul judecătoresc 
înaintea datei stabilite pentru vânzare. 
 Invităm pe toţi care doresc să cumpere imobilul urmărit silit  să se prezinte la data, locul şi ora stabilită pentru 
vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la aceasta dată să prezinte oferte de cumpărare. 
                        Imobilul urmărit este grevat de următoarele sarcini: 
1. contract de ipoteca imobiliara în favoarea lui BCR SA - având valoarea de 40000 EURO 
2. somatie imobiliara  emisa  de BEJA BARSAN FIREL SI BARSAN  VICUTA - având valoarea de 91759,31 LEI 
3.inscriptie ipotecara instituita de IPJ Vrancea-Serviciul de investigare a fraudelor pentru suma de  2657662,58 LEI 
4. somatie imobiliara  emisa  de BEJ PLACINTA ADINA MARIA, pentru BCR - având valoarea de 234761,26 LEI 
 Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua 
premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi 
depuse inclusiv in ziua licitatiei. 
 Potrivit dispoziţiilor art.839 alin.1 lit. l) C.proc.civ., ofertanţii trebuie să consemneze în contul  nr.  
RO62BREL0002000978270101 deschis la LIBRA INTERNET BANK BRAILA, la dispoziția executorului judecătoresc, cel mai 
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târziu până a termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei imobilului, în 
sumă de 19591 lei. 
 In conformitate cu dispoziţiile art.844 alin.2 C.proc.civ., creditorii urmăritori, intervenienţii, coproprietarii pe 
cote părţi şi titularii unui drept de preempţiune nu au obligaţia de a depune garanţia de participare. 
 Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de doua (2) pagini. 
 

Executor judecătoresc, 
PLĂCINTĂ ADINA-MARIA 


