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BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC 
URSACHE CIPRIAN CONSTANTIN 
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Dosar executare nr. 89/2016         Data: 25.08.2021 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ NR. 5 

Noi, Ursache Ciprian-Constantin executor judecătoresc în circumscripția Curții de Apel Bacău, cu sediul biroului 

în Piatra-Neamț, B-dul 9 Mai, nr. 19, bl. B10, sc. A, parter, ap. 3, jud. Neamț, 

În conformitate cu dispozițiile art. 839 alin. 1 C. proc. civ., aducem la cunoștință generală că, în data de 

22.09.2021, ora 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 pentru prețul de 72.018,00 lei a imobilului: 

- apartament compus din 3 camere și dependințe, cu o suprafață utilă de 42,33 mp., împreună cu dreptul de 

folosință asupra terenului aferent imobilului în cotă de 10,56 mp, ce se află în proprietatea statului, situat în Piatra 

Neamț, Str. Mărăţei nr. 154, bl. D1, sc. A, et. 4, ap. 25, Județul Neamț, înscris în CF nr. 57454-C1-U2 a Mun. Piatra 
Neamț sub nr. Cad. 57454-C1-U2 (nr. cad vechi 1188/25), 

proprietatea debitorilor GRESANU Sorin – Vasile și GRESANU Camelia, ambii cu domiciliul în Piatra Neamț 

- 610172, Str. Mărăţei nr. 154, bl. D1, sc. A, et. 4, ap. 25, Județul Neamț, care datorează creditoarei EASY CREDIT 4 

ALL IFN S.A., CIF: 25613809, J13/1318/2009, cu sediul in Constanta - 900396, B-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 82, 

bl. Le31, parter, Județul Constanta, suma de 63.796,24 lei reprezentând debit restant neachitat la 17.08.2021, în baza 

titlurilor executorii Contract de credit de consum (garantat cu ipoteca imobiliara) nr. IS/3119 din 17.12.2015, Anexa 

1/17.12.2015 la contractul de credit, Contract de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 2766/17.12.2015 la S.P.N. „ Frost 

Edoardo Levinos şi Andreea Dublea” – Iași, Încheierea de actualizare creanță din 24.08.2021 emisă de BEJ Ursache 

Ciprian Constantin, precum și cheltuieli de executare silită neachitate, conform Încheierii de stabilire cheltuieli din 

24.08.2021 emisă de BEJ Ursache Ciprian Constantin. 

Imobilul ce se vinde este înscris în CF nr. 57454-C1-U2 a Mun. Piatra Neamț sub nr. Cad. 57454-C1-U2 (nr. cad 

vechi 1188/25) și este grevat de următoarele sarcini și drepturi reale: ipotecă în favoarea EASY CREDIT 4 ALL IFN 

S.A. conform Contractului de ipoteca imobiliara autentificat sub nr. 2766/17.12.2015 la S.P.N „ Frost Edoardo Levinos 

si Andreea Dublea” – Iași, urmărirea silită imobiliară cu Încheierea de CF nr. 7306/20.02.2017 înscrisă de BEJ Ursache 

Ciprian Constantin pentru EASY CREDIT 4 ALL IFN S.A, privilegiu imobiliar pentru suma de 7.170,51 lei înscris de 

Asociația de proprietari nr. 17 – Piatra Neamț, cu încheierea de CF 32784/06.07.2017, urmărirea silită imobiliară cu 

Încheierea de CF nr. 53287/23.10.2017 înscrisă de BEJ Moraru Sebastian pentru KRUK ROMÂNIA SRL. și Înscris sub 

semnătură privată  / Intabulare, drept de ipotecă legală pentru suma de 9610 lei, înscris de Asociația de proprietari nr. 17 

– Piatra Neamț, cu încheierea de CF 25007/18.04.2019.    

La acest termen, al treilea, licitația va începe de la prețul de 72.018,00 lei (echivalentul a 15.825,00 euro) - 

reprezentând 75%, prețul de pornire al primei licitații. Dacă nu se obține prețul de începere a licitației și există cel puțin 

doi licitatori, la același termen bunul va fi vândut la cel mai mare preț oferit, dar nu mai puțin de 30% din prețul de 

pornire al primei licitații. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care 

începe licitația.   

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art. 839 C. proc. civ.,  afișată la data 

de 25.08.2021 la sediul BEJ Ursache Ciprian Constantin și comunicată spre afișare către Primăria Mun. Piatra Neamț, 

AFP Piatra Neamț, la locul unde se află imobilul și la Judecătoria Piatra Neamț. 

De asemenea, în condițiile art. 35 alin. 2 din Legea 188/2000, republicată, publicitatea vânzării imobiliare s-a făcut 

și prin intermediul Registrului electronic de publicitate a vânzării bunurilor suspuse 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 vânzare. 

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

și ora stabilită, având asupra lor cartea de identitate și până la această data să prezinte oferte de cumpărare. 

Potrivit dispozițiilor art. 844 alin. 1 C. proc. civ, 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. 

Termenul limită pentru depunerea ofertei de cumpărare însoțită de dovada consemnării cauțiunii este ziua 

premergătoare licitației, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, caz în care 

acestea pot fi depuse inclusiv în ziua licitației. 

În conformitate cu dispozițiile art. 844 alin. 2 C. proc. civ. creditorii urmăritori, intervenienții, coproprietarii pe 

cote părți și titularii unui drept de preemțiune nu au obligația de a depune garanția de participare. 

Prezenta publicație de vânzare conține o pagină. 

Executor judecătoresc, 

Ursache Ciprian-Constantin  
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