Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Timişoara
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTORESTI RĂDULESCU
Lugoj, str.Bucegi nr.15, ap3, jud. Timiș,
tel : 0721 270 601, 0769 618 476, fax: 0357 818 779,
mail:scpejradulescu@gmail.com

Dosar nr 63/2017
Data 11.01.2018

ANUNȚ/PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
conf. art. 762 Cod procedură civilă
Subsemnatul RADULESCU GEORGE CRISTIAN in calitate de executor
judecătoresc în cadrul S.C.P.E.J. RĂDULESCU din circumscripția Curții de Apel Timișoara,
cu sediul în Lugoj, str. Bucegi nr. 15, ap. 3, jud. Timiș în conformitate cu dispozițiile art. 762
alin. (1) Cod procedură civilă,

ADUC LA CUNOSTINTA GENERALA
că în ziua de 25.01.2018, orele 11:30, va avea loc , la locul situarii bunurilor din Lugoj,
Str. Xenopol nr. 10, județul Timiș, vânzarea la licitație publică a următoarelor
bunuri mobile :
- autoturism marca VOLKSWAGEN 7M, cu numar de înmatriculare TM13TVW,
WVWZZZ7MZXV045146 de culoare VERDE, fabricat în anul 1999 - cu prețul de începere
a licitației de 13.238 lei; (echivalent a sumei de 2846 €uro la cursul BNR de 4,6515 lei
din data de 28.12.2017)
- remorca STEMA cu numar de inmatriculare TM 14 YVV de culoare GRI fabricată in
anul 1994 avand seria de sasiu 55009694 - cu prețul de începere a licitației de 2.288 lei
(echivalent a sumei de 492 €uro la cursul BNR de 4,6515 lei din data de 28.12.2017)
proprietatea debitorului SAVU CONSTANTIN cu domiciliul în mun.Lugoj, Str. Xenopol nr.
10, județul Timiș, la cererea creditorului RETTINGER ANTONIE cu domiciliul în
mun.Lugoj, Str. Xenopol nr. 16, județul Timiș în temeiul titlurilor executorii reprezentate de
Sentința civilă nr. 1594 din 2.06.2016 pronuntata de Judecatoria Lugoj in snur cu Decizia
civila nr. 13/A din 13.01.2017 pronuntata de Tribunalul Timis - ambele in dosar nr.
308/252/2016 și încheierile executorului judecătoresc, pentru realizarea obligațiilor
prevăzute de acestea.
Prețul de începere a licitației a fost stabilit prin raportul de expertiză realizat de expertul
Dumitra Dumitru avand legitimație 12076 seria 4764,raport ce se află depus la dosarul de
executare silită si nu contine TVA, aceasta se va aplica, dupa caz, conform prevederilor Codului de
Procedura Fiscala.
Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmărite descrise mai sus să îl
anunțe
pe
executorul
judecătoresc
înaintea
datei
stabilite
pentru
vânzare.
Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunurile scoase la licitație publică să se prezinte
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la data, locul și ora stabilite, iar până la această dată să prezinte oferte scrise de cumpărare.
În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin. (1) Cod procedură civilă, participanții la licitație
trebuie să consemneze la dispoziția executorului judecătoresc, in contul de consemnare al SCPEJ
RADULESCU -RO47RNCB0249134686800001 deschis la BCR sau la o alta institutie bancara, cel
mai târziu până la începerea licitației, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de
începere al licitației pentru bunul/bunurile pe care intenționează să le cumpere. Dovada achitarii
cautiunii va fi atasata ofertei scrise care se depune obligatoriu inainte de inceperea licitatiei.
În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin. (2) Cod procedură civilă, creditorii urmăritori sau
intervenienți, daca au rang util de preferinta, nu au obligația de a depune garanția de participare,
decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta.
Prezenta publicație de vânzare (anunț de vânzare) a fost întocmită în conformitate cu
dispozițiile art. 762 Cod procedură civilă, fiind afișată, la data de 11.01.2018, la sediul executorului
judecătoresc, urmand a se proceda, cu respecatarea termenului procedural, si la afisarea la locul
ținerii licitației ce coincide cu domiciliul debitorului; la sediul Judecătoriei Lugoj, la sediul Primăriei
Lugoj, urmând a depune în acest sens procesele verbale privind afișarea publicației de vânzare la
dosarul de executare silită.
De asemenea, in conformitate cu dispoziţiile art. 761 si 762 Cod procedură civilă, se va proceda
la instiintarea partilor despre tinerea licitatiei si la comunicarea publicatiei/anunt de vanzare.
Publicatii de vanzare in extras au fost facute, conf. art 762 alin 1 Cod procedură civilă, în ziar si
in conditiile art.35 alin 2 din Legea 188/2000, republicata, publicitatea vanzarii s-a realizat si prin
intermediul Registrului electronic de publicitate a vanzarii bunurilor supuse executarii silite tinut de
Uniunea Natianala a Executorilor Judecatoresti.
Pentru relaţii suplimentare va puteţi prezenta la sediul societătii in zilele lucrătoare intre orele
930 -1530 sau la numerele de telefon menţionate in antet.
Executor judecătoresc,
RADULESCU GEORGE CRISTIAN
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