Dosar nr. 2112/2012

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Potrivit dispozitiilor art. 504 Cod Procedura Civila, aducem la cunostinta generala ca, in ziua
de 01.02.2013
01.02.2013, ora 10:00
10:00, va avea loc la sediul Executorului Judecatoresc Executor Judecatoresc
Judecatoresc,
cu sediul in Bucuresti, Str. Fericirii nr 66
66, vanzarea la licitatie publica a imobilului
artament 2 camere
Ap
Apartament
camere,
situat in Bucuresti - 0122012, Str. Debitului nr. 66, ap. 6, Sector 8, copmpus din:
apartament 2 camere si dependinte avand SU=77 mp, parti indivize comune in cota de
16/196
16/196, conform raportului de expertiza intocmit de expertul imobiliar ing. SPATARU IOAN.
Pretul de incepere al licitatiei este de:
85.000,00 Lei, reprezentand 75% din pretul de evaluare al imobilului
Imobilul este inscris in CF nr. 200123 Bucuresti cu nr. topo -, nr. cadastral 1234-C1
1234-C1,
proprietatea
debitoarei S.C. DEBITORUL URMARIT S.R.L.
S.R.L., cu sediul in Bucuresti - 0122012, Str.
Debitului nr. 66, ap. 6, Sector 8, datoreaza creditorului CREDITOR Urmaritor
Urmaritor, cu domiciliul in
Bucuresti - 010086, P-ta Revolutiei nr. 12, ap. 21, Sector 1, suma de 12
12..719
719,,11 Lei
Lei, suma
compusa din 200,00 Lei reprezentand cheltuieli de judecata si 10.000,00 Lei reprezentand
despagubiri si 712,63 Lei Actualizare cu dobanda legala PENALIZATOARE conform O.G. 13/2011
pentru perioada: 23.02.2012 - 29.11.2012 (281 zile), aplicata la suma de 10.000,00 lei si 1.806
806,,48
Lei cheltuieli de executare silita.
Valoarea totala a imobilului este de 100.000,00 (UnaSutaMii) Lei
Lei, pret stabilit conform
raportului de expertiza intocmit de catre expertul imobiliar ing. SPATARU IOAN si comunicat
debitoarei, conform art. 500 alin. (2) Cod Procedura Civila.
Imobilul urmarit este grevat de urmatoarele sarcini si drepturi reale: ipoteca in suma de
20.000 Euro in favoarea BRD Agentia Bucuresti
Executarea silita se efectueaza in baza poate reprezentat de Sentinta civila nr. 1221/2012
din data de 21.12.2012, pronuntata de Judecatoria Bucuresti
Bucuresti.
Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmarit sa-l anunte pe
executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere imobilul sa se prezinte la termenul de vanzare,
locul fixat si ora stabilita, avand asupra lor acte de identitate, urmand a depune, pana la termenul
vanzarii,, o cautiune in suma de 8.500
500,,00 Lei
Lei,, reprezentand 10% din pretul de pornire al
imobilului, pe seama si la dispozitia Executorului Judecatoresc Executor Judecatoresc , avand
C.I.F. RO 20312023
20312023,, in contul de consemnari nr. RO90 BNRL 0000 0000 0000 1111 deschis la
Banca Nationala a Romaniei.
Nu au obligaţia de a depune cauţiunea creditorii care au creanţã de rang util, potrivit ordinei
de preferinţă prevăzută de art. 563 şi 564 din Codul de Procedurã Civilã, nici eventualii coproprietari
pe cote părţi din imobil..
Debitoarea nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane..
Dovada consemnarii va fi atasata ofertei de cumparare, pana la termenul stabilit pentru
vanzarea la licitatie publica.
Prezenta publicatie de vanzare a fost comunicata conform dispozitiilor Codului de procedura
civila si afisata la data de 29.11.2012.

Executor judecatoresc,
Executor Judecatoresc

