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Dosar de executare nr.  520 / 2013 

Data : 07 octombrie 2021 

 

P U B L I C A Ţ I E   D E   V Â N Z A R E   I M O B I L I A R Ă  520/2013 
 

 Subsemnatul, NICA GABRIEL, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel 

Suceava, cu sediul în mun. Vatra Dornei, str. M. Eminescu, nr. 15, judeţul Suceava. 

În conformitate cu dispoziţiilor art. 838 alin. 1 Cod procedură civilă, aducem la cunoştinţă 

generală că, în ziua de marţi, 26 octombrie 2021, orele 10
00

, va avea loc la sediul biroului executorului 

judecătoresc Nica Gabriel din Vatra Dornei, str. M. Eminescu, nr. 15, judeţul Suceava, vânzarea la 

licitaţie publică a imobilului situat în mun. Vatra Dornei, str. Nicolae Bălcescu, nr. 4, judeţul 

Suceava, reprezentat de: curţi construcţii în suprafaţă de 231 mp. cu casă C1, având nr. cadastral 

5077, înscris în CF nr. 35290 a mun. Vatra Dornei la preţul de 30.050 euro, proprietatea debitorilor 

DANCI LOGIN şi DANCI EMILIA, ambii cu domiciliul în mun. Vatra Dornei, str. Nicolae Bălcescu, 

nr. 6, judeţul Suceava, care datorează creditoarei EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED 

ACTIVITY COMPANY,  cu sediul în Dublin, 118 Lower Baggot Sreet, First Floor, Irlanda, 

reprezentată de EOS Next Service S.R.L.(cesionara in drepturi a creditoarei BCR S.A.)., suma de 

75.235,11 euro cu titlu de creanţă, conform titlului executoriu reprezentat de Contractul de credit 

bancar nr. 2007228134 din data de 06.02.2008, Contractul de ipoteca autentificat sub nr. 289 la data 

de 06.02.2008 la B.N.P. Niculina Vasiluţ, la care se adaugă cheltuielile de executare silită. 

Asupra imobilului urmărit este înscris un drept de ipotecă de rang I în favoarea creditoarei. 

Preţul de începere a licitaţiei reprezintă 50% din preţul de pornire al primei licitaţii de 60.100 

euro, conform prevederilor art. 845 al. 9 Cod. proc civ. (stabilit în baza Raportului de evaluare din 

data de 25.04.2014 întocmit de S.C. Preciss Consulting S.R.L). Dacă nu se obţine preţul de începere a 

licitaţiei şi există cel puţin doi licitatori, la acelaşi termen, bunul va fi vândut la cel mai mare preţ 

oferit, chiar dacă acesta din urmă este mai mic decât valoare creanţei ori a garanţiei. 

Prezenta publicaţie de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 838 Cod 

proc. civ. şi afişată la data de 07.10.2021 la sediul Biroului executorului judecătoresc, va fi comunicată 

pentru afişare la sediul Primăriei Vatra Dornei, la locul unde se află imobilul şi la Judecătoria Vatra 

Dornei. 

 De asemenea, în condiţiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 188/2000, republicată, publicitatea 

vânzării imobiliare va fi făcută prin intermediul Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor 

supuse executării silite ţinut de Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti. 

 Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilele urmărite silit să 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. 843 alin. 1 Cod proc. civ., ofertanţii trebuie să consemneze la 

dispoziţia executorului judecătoresc, o garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de pornire a 

licitaţiei imobilelor, în contul de consemnaţiuni RO53RNCB0243106413020003 deschis la BCR S.A. 

Vatra Dornei, CUI: 24066185. Termenul limită pentru depunerea ofertelor de cumpărare însoţite de 

dovada consemnării este ziua premergătoare licitaţiei, cu excepţia ofertelor de cumpărare cel puţin 

egale cu preţul de începere al licitaţiei, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitaţiei. 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 843 alin. 2 şi 3 C. proc. civ., creditorii urmăritori, 

intervenienţii, coproprietarii pe cote părţi şi titularii unui drept de preemţiune nu au obligaţia de a 

depune garanţia de participare. 

 

Executor judecătoresc, 

NICA GABRIEL 
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