Dosar nr. 2112/2012
Data 29.11.2012
Nr. dosar instanta: 123456/2012

Catre
S.C. DEBITORUL URMARIT S.R.L.
S.R.L.,
cu sediul in Bucuresti - 0122012, Str. Debitului nr. 66, ap. 6, Sector 8,
Avand in vedere cererea de executare silita formulata de creditorul CREDITOR
Urmaritor
Urmaritor, cu domiciliul in Bucuresti - 010086, P-ta Revolutiei nr. 12, ap. 21, Sector 1, in
baza titlului executoriu Sentinta civila nr. 1221/2012 din data de 21.12.2012,
pronuntata de Judecatoria Bucuresti
Bucuresti, emitem prezenta

SOMATIE
in baza art. 387 C. proc. civ., prin care va punem in vedere ca, in termen de 1 zile
de la primirea sau lasarea acesteia la sediul dumneavoastra, sa va
conformati
dispozitivului hotararii judecatoresti aratate mai sus, in sensul de a achita creditorului
urma toarele sume de bani: 12719.11 Lei
Lei, suma compusa din 200.00 Lei reprezentand
cheltuieli de judecata si 10000.00 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 10000.00 lei si 1806.48 Lei cheltuieli de
executare silita.
Aceste sume se pot achita la sediul Biroului executorului judecatoresc situat in
Bucuresti, Str. Fericirii nr 66
66, zilnic intre orele 08:00-16:00
08:00-16:00, sau pot fi virate la Banca
Nationala a Romaniei
Romaniei, in contul nr. RO90 BNRL 0000 0000 0000 1111
1111,, cont de
consemnari
consemnari.
În cazul in care nu va conformati prezentei somatii, vom proceda la executarea silita,
in conformitate cu dispozitiile legale in materie, urmand sa suportati toate cheltuielile de
executare.
Anexam la prezenta somatie urmatoarele acte:
- o copie de pe titlul executoriu in baza caruia a fost pornita executarea silita;
- un exemplar din procesul-verbal incheiat in conformitate cu dispozit iile art. 3717 C.
proc. civ., prin care s-au stabilit cheltuielile de executare silita necesare pana in prezent;
- un exemplar din procesul-verbal incheiat in conformitate cu dispozit iile art. 3712
alin. (3) C. proc. civ., privind actualizarea creantei.

Executor judecatoresc,
Executor Judecatoresc

