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Camera Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Bacau
BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC

NENECI TANASE
_______________________________________________________________________________________________________
P. Neamt, b-dul. Republicii, nr. 7, cod 610005, tel. / fax 0233 / 225024, 0740020556, 0745885471
Cod fiscal RO 21176957 Cont bancar RO72BREL0002000254880102 deschis la LIBRABANK Piatra Neamt

mail: tanase_neneci@yahoo.com,

Dosar de executare nr.:41/2019(10/2016 BEJ MIHAILA GIGEL)

Din: 03.09.2021

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA nr. 41/2019(10/2016 BEJ MIHAILA GIGEL)

Subsemnatul NENECI TANASE, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel
BACAU, cu sediul în P. Neamt, bd. Republicii, nr. 7, judeţul Neamt,

În conformitate cu dispoziţiile art. 839 alin. 1 C. pr. civ., aducem la cunoştinţa generală că,
în data de 21.09.2021, orele 10,00, va avea loc la sediul Biroului executorului judecătoresc
NENECI TANASE din P. Neamt, bd. Republicii, nr. 7, judeţul Neamt vânzarea la licitaţie
publică a imobilului parcela de teren intravilan in suprafata de 451,00 mp si
constructiile de pe acest teren: locuinta D+P+M cu fundatie din beton, pereti din
caramida, sarpanta lemn, invelitoare tip tigla (compusa din demisol, beci, terasa,
camera de zi, bucatarie, camera CT, doua holuri, casa scarii, baie, terasa, mansarda cu
doua holuri, 3 dormitoare, doua bai, dressing si balcon, situate in Municipiul Piatra
Neamt, Str. Dimitrie Cantemir , nr. 7, Judetul Neamt, intabulate in CF 56547 ( fosta CF
2451/N) Piatra Neamt, la nr. cadastral 56547, 56547-C2 ( fost nr. cad. 7988), bunurile
imobile proprietatea exclusiva, in cota de 1/1 a debitoarei garante avaliste si fidejusoare
PLEŞCA ELENA , domiciliata in Municipiul Piatra Neamt, str. Dimitrie Cantemir, nr. 7,
Judetul Neamt, care datorează creditorului/creditoarei rangul II Unicredit Bank SA( fosta
Unicredit Tiriac Bank SA ) – identificata prin CUI: R0 361536, cu sediul în Municipiul
Bucuresti, sectorul 1, B- dul Expozitiei, nr. 1F, suma de 18.016,12 EURO(echivalentul in
lei la data platii) + 2.106.615,04 lei, conform titlului executoriu reprezentat de 6 (sase) bilete
la ordin, avalizate de debitoarea Plesca Elena seriile: BACX3AA/062533 din 05.07.2010;
BACX3AA1900997 din 12.07.2013; BACX3AA/0625328 din 05.07.2010; BACX3AA
1487424 din 25.06.2012; BACX3AA/0625325/05.07.2010; BACX3AA/1900998 din
12.07.2013; BACX3AA/0625335/05.07. 2010 - emise de imprumutata SC Agral Star SRL
persoana juridica romana, identificata prin CUI: RO16202030, cu sediul in Piatra Neamt,
Str. Fermelor, nr. 9, Bloc F1, Scara A, parter, jud. Neamt , aflata in procedura de
insolventa deschisa la data de 11.08.2015, in dosarul 2211/103/2015 al Tribunalului
Neamt- in favoarea creditoarei Unicredit Bank SA, prin care au fost garantate
imprumuturile acordate prin contractele de credit nr. PNEA/104/2010/05.07.2010-
Conditiii generale si Conditii speciale, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale
nr. 11/28.06.2011 si nr. 2/27.06.2012; PNEA/105/2010/ 05.07.2010- Conditiii generale si
Conditii speciale, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale nr. 1/28.06.2011,
2/25.06.2012, 3/27.06. 2012 si nr. 4 din 12.07.2013; PNEA 103/2010 din 05.07.2010 -
Conditiii generale si Conditii speciale, astfel cum a fost modificat prin actele aditionale
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nr. 1/28.06.2011 si nr. 2/25706.2012; PNEA/171/2012/25.06.2012- Conditiii generale si
Conditii speciale; contractul de fidejusiune din 28.06. 2011, precum şi cheltuielile de
executare în valoare de 31.793,03 lei.

Imobilele urmarite sunt grevate de urmatoarele sarcini si drepturi reale: ipoteca de rang I
prin contractul de ipoteca nr. 15/18. 02.2015 in favoarea BCR SA, notat in CF prin incheierea
nr 8764/19.02.2015 a BCPI Piatra Neamt, pentru garantarea creditului in suma de
creditoarea de rangul III, Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt prin incheierea
nr 43273 din 01.09.2017, prin incheierea nr. 38563/19.06.2015 a fost notat in CF certificatul
din dosarul civil nr. 3984/279/2015, al Judecatoriei Piatra Neamt- privind litigiul dintre
reclamantul Bradatan Constantin si debitoarea Plesca Elena, cu privire la acest teren- dar
acest litigiu a fost stins prin incheierea definitiva de anulare a cererii din 14.08.2015, precum si
cele instituite in favoarea creditoarei rangul II Unicredit Bank SA( fosta Unicredit Tiriac Bank
SA) prin incheierea 63711 din 22.12.2016.

Pretul de incepere a licitatiei este de 112.500 EURO(echivalentul in lei la data platii),
reprezentant 75% din pretul initial si a fost stabilit prin incheierea 15/2019 din data de
05.03.2018, conform Raportului de Evaluare din 24.04.2017, intocmit de SC CBAR
RESEARCH&VALUATION ADVISORS SRL, fiind depus la dosarul execuţional.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art.
839 si 846 alin 8 C. pr. civ. şi afişată la data de 03.09.2021 la sediul Biroului executorului
judecătoresc, al Primăriei P. Neamt, la locul unde se află imobilul şi la Judecătoria P. NEAMT,
încheindu-se în acest sens procese-verbale ce sunt depuse la dosarul execuţional.

Potrivit art. 839 alin. 4 C. pr. civ., publicaţii de vânzare în extras au fost făcute în cotidianul
Romania Libera.

De asemenea, în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 188/2000, republicată, publicitatea
vânzării imobiliare s-a făcut şi prin intermediul Registrul electronic de publicitate a vânzării
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 cei care doresc să cumpere imobilului urmărit silit se prezinte la data, locul
şi ora stabilită pentru vânzare, având asupra lor cartea de identitate şi până la această dată
să prezinte oferte de cumpărare.

Potrivit dispoziţiilor art. 839 alin. 1 lit. l) C. pr. civ., ofertanţii trebuie să consemneze la
dispoziţia executorului judecătoresc NENECI TANASE, in contul de consemnari nr.
RO45BREL0002000254880103 deschis la LIBRA BANK- P. Neamt, cel mai târziu până la
termenul de vânzare, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a licitaţiei
imobilului, în sumă de 11.250,00 EURO.

În conformitate cu dispoziţiile art. 846 alin. 2 C. pr. civ., creditorii urmăritori, intervenienţii,
coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a depune
garanţia de participare.

Se aduce la cunostinta publica dispozitiile art 246 din Noul Cod Penal, conform carora: -
Fapta de a indeparta, prin constrangere sau corupere, un participant de pa o licitatie
publica ori intelegerea intre participanti pentru a denatura pretul de adjudecare se
pedepseste cu inchisoarea de la 1 la 5 ani.

Prezenta publicaţie de vânzare conţine un număr de doua pagini.

EXECUTOR JUDECATORESC,
NENECI TANASE
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