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                         PUBLICA ŢIE DE VÂNZARE  

Potrivit art. 761 alin 1 C.P.C aducem la cunoştinţă generală că în ziua de: 03.10.2017 , ora: 
11,00 , va avea loc în localitatea Miercurea Ciuc , str. Salcâmilor nr. 11 , jud. Harghita , vânzarea la 
licitaţia publică a următoarelor bunuri mobile: utilajul lina de imbuteliat sticle KRONES 
VACUFILL K 305-570 , anul fabrica ţiei cca 2000  -fără acte - cu preţul de: 130.000 Euro 
proprietatea debitorului Csaki Istvan , cu domiciliul în ors.Cristuru Secuiesc , str. Târnavei nr. 3, jud. 
Harghita , care datorează creditorului Petho Jozsef , cu domiciliul în mun.Odorheiu Secuiesc, str. 
Mikes Kelemen nr. 26, jud. Harghita , suma de: 130.000 Euro, conform titlului executoriu : Contractul 
de împrumut din  05.decembrie 2008 cu dată certă conform Încheierii de dată certă nr. 33 din 
04.iulie 2017 si  6589,5 LEI cheltuieli de executare , conform Încheierii nr. 2  din data de 01.08.2017 , 
întocmit de executorul judecătoresc . 
             Preţul de începere a licitaţiei a fost stabilit prin procesul verbal de sechestru, încheiat la data 
de: 16.08.2017.  
            Prezenta publicaţia de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispoziţiile art. 761 C.P.C. şi 
afişată la la data de: 20.09.2017 la sediul executorului judecătoresc , trimis spre afisare la Primăria 
Miercurea Ciuc , la domiciliul debitorului  si la Judecătoria Odorheiu Secuiesc.  
            De asemenea , în conformitate cu dispoziţiile art. 760 C.P.C. despre ţinerea licitaţiei au fost 
înştiinţate părţile si administratorul sechestru.  
             Somăm pe toţi cei care pretend vreun drept asupra bunurilor urmărite descrise mai sus să îl 
anunţe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.  
             Invit ăm toţi cei care doresc să cumpere bunurile scoase la licitaţie publică să se prezinte la 
data, locul şi ora stabilită , iar până la aceasta dată să se prezinte oferte de cumpărare.  
             În conformitate cu dispoziţiile art. 767 alin 1. C.P.C. participanţii la licitaţie trebuie să 
consemneze la dispoziţia executorului judecătoresc , cel mai târziu până la începerea licitaţiei , o 
garanţie de participare de cel puţin 10% din preţul de începere al licitaţiei . 
             În conformitate cu dispoziţiile art.767 alin 2 C.P.C. creditorii urmăritori sau intervenienti nu 
au obligaţia de a depune garanţia de participare .  
Prezentul anunţ de vânzare a fost afişat azi, 20.09.2017 la sediul biroului BEJ Wachter Julianna Eniko , 
transmis spre afişare la Primăria mun. Miercurea Ciuc şi la sediul instanţei de executare,  Judecătoria 
Odorheiu Secuiesc .  
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