
  

Dosar executare nr. 79/2012 
Nr. 79/12/15.01.2018 
 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE 
 

 În baza titlurilor executorii sentinta civila nr. 214/28.02.2012 pronuntata de 
Judecatoria Sinaia si procese-verbale de cheltuieli de executare emise de S.C.P.E.J. 
“PAVEL SI MUSAT” –Ploiesti, jud. Prahova, in baza art. 3717 C. proc. civ. la data de 
16.05.2012, 16.07.2012 si respectiv 11.05.2015 in dosar nr. 79/2012. 
 Noi, PAVEL BEBI, executor judecătoresc, public spre cunoştinţa generală că în ziua 
de 12.03.2018, ora 09.30, se vinde la licitaţie publică în localitatea Sinaia, str. Republicii, 
nr. 26, jud. Prahova, averea imobilă urmărită a debitorilor CORNENAS I. ION domiciliat 
in oras Azuga, str. Postavariei, nr. 1, jud. Prahova si CORNENAS I. GHEORGHE 
domiciliat in loc. Magurele, str. Cotonei, nr. 56, jud. Prahova, situata in oras Azuga, 
Zona « Sorica », tarlaua 25, parcelele F260 si PD 281, jud. Prahova, dupa cum 
urmeaza : 

1. Terenul in suprafata de 2.500 m.p. compus din : 755,25 m.p. faneata in 
intravilan si 1744,75 m.p. padure in extravilan, avand urmatoarele vecinatati : str. 
Victoriei, Mihailica Ana, Cornenas Gheorghe si padurea Ocolului Sivic, imobil propr. 
debitorului Cornenas I. Ion.   

Pret de incepere a licitatiei = 42.339,00 lei, prêt redus la 75%.  
2. Teren in suprafata de 2.500 m.p. compus din ; 755,25 m.p. faneata in 

intravilan si 1744,75 m.p. padure in extravilan, avand urmatoarele vecinatati : str. 
Victoriei, Cornenas Ion, Ivan Maria si padurea Ocolului Sivic, imobil propr. 
debitorului Cornenas I. Gheorghe. 
 Pret de incepere a licitatiei = 42.339,00 lei, prêt redus la 75%. 

Licitatorii  sunt invitaţi să se prezinte la  locul  vânzării, la termenul stabilit şi  înainte 
de acest termen  să  prezinte executorului judecătoresc oferte de cumpărare. Până la  
termenul vânzării  licitatorii  sunt obligaţi  să  depună o cauţiune reprezentând 10% din 
preţul de incepere a licitatiei pentru imobilul pe care intentioneaza sa-l cumpere. 

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să-l anunţe executorului 
judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare. 
 Vânzarea se face spre despăgubirea creditoarei IVAN CORNELIA DOINA 
domiciliata in com. Cumpana, str. Ciocarliei, nr. 44, Jud. Constanta. 

Prezenta publicaţie de vânzare a fost afişată la data de 15.01.2018. 
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