
 
Dosar executare nr. 136/2018 

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARĂ 
Emisa astazi, 24.09.2018 

 

 Noi, Man Ovidiu Ioan, executor judecatoresc in cadrul B.E.J. Man Ovidiu Ioan, cu sediul in Cluj-

Napoca, Calea Dorobantilor nr.13 et.I, jud. Cluj, 

Avand in vedere: Incheierea civila in dosar nr.7386/211/2018 a Judecatoriei CLUJ NAPOCA, privind 

incuviintarea executarii;  

titlul executoriu: BILET LA ORDIN seria BRDE3AA nr. 0893463 emis la data de 19.02.2018 si scadent 

la data de 30.03.2018, incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare din 20.04.2018, incheierea de 

stabilire a cheltuielilor suplimentare de executare din 12.06.2018, prin care 

debitoarea WEBFACTOR S.R.L. cu sediul in Cluj-Napoca - 400429, Aleea Bizusa nr. 10, ap. 31, Judetul 

Cluj sa plateasca  

creditoarei TCI CONTRACTOR GENERAL S.A.cu sediul in Cluj-Napoca, str. Al. Vaida Voievod, nr. 2, 

jud. Cluj, cu sediul procesual ales la CAB. IND. AVOCAT BORSA DANIELA CRISTINA, cu sediul in Cluj-

Napoca - 400117, Calea Dorobantilor nr. 22, ap. 3B-D, Judetul Cluj,  

suma de 67.766,43 Lei reprezentand debit si 7.551,23 Lei cheltuieli de executare silita. 

 conform art. 759 si urm. NCPC republicat/ art.758 si urm. N.C.P.C.:  

 

ADUC LA CUNOŞTINTĂ GENERALĂ :  
 

 ca in ziua de 17.10.2018, ora 12:30, la locul situarii bunului mobil: Cluj-Napoca, str. Al. Vaida 

Voievod, nr. 2, jud. Cluj, SEDIUL TCI CONTRACTOR GENERAL S.A., 

 se va vinde la licitatie publica, bunul mobil:  

 Autoturism marca AUDI  model Q7, serie sasiu WAUZZZ4L98D015538, nr. inmatriculare CJ-02-

WBF, proprietatea debitoarei WEBFACTOR S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca - 400429, Aleea Bizusa nr. 10, 

ap. 31, Judetul Cluj; 

 Pretul la care a fost evaluat bunul mobil este de 35.731,00 LEI (PLUS T.V.A.) si a fost stabilit 

prin incheierea din data de 24.09.2018. 

 Pretul de strigare (de incepere a licitatiei) este 35.731,00 LEI (PLUS T.V.A.). 

 In cazul in care bunurile se vind grevate de drepturile reale de folosinta, dobandite ulterior inscrierii 

vreunei ipoteci si in cazul in care creantele creditorilor urmaritori nu ar fi acoperite la prima licitatie, se va 

proceda, in aceasi zi, la o noua licitatie pentru vanzarea bunurilor libere de aceste drepturi. Pretul de la care vor 

incepe aceste licitatii va fi cel prevazut la art. 757 alin (6) si (7) NCPC republicat/ art. 756 alin. (6) si (7) 

NCPC. 

 Toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sunt somati sa il anunte pe executorul judecatoresc 

inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. 

 Toti cei care vor sa cumpere bunul sunt invitati sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in 

acest scop si pana la acel termen sa prezinte oferte de cumparare. 

 Participantii la licitatie trebuie sa consemneze, cel mai tarziu pana la inceperea licitatiei, la dispozitia 

executorului judecatoresc, in conturile de consemnare: RO29BREL0002001809250101 - LEI, 

RO72BREL0002001809250200 - EURO si RO88BREL0002001809250300 - USD, deschise la Libra Internet 

Bank  S.A. - Cluj, la dispoziţia B.E.J. MAN OVIDIU IOAN - CIF: RO 20792347, cel putin 10% din pretul de 

incepere a licitatiei pentru bunurile pe care intentioneaza sa le cumpere. 

 Creditorii urmaritori sau intervenienti nu au obligatia de a depune garantia prevazuta la alineatul 

precedent. 

 Prezenta publicatie s-a intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 761NCPC in 1 (unul) exemplare 

pentru comunicare catre, respectiv spre afisare la: 1 ) Locul licitatiei; 2 ) Creditoarea; 3 ) Debitoare; 4 ) 

Administrator-sechestru; 5 ) Primaria de la locul vânzarii; 6 ) Judecatoria CLUJ NAPOCA; 7 ) Sediul 

organului de executare. 
EXECUTOR JUDECĂTORESC, 

MAN OVIDIU IOAN 


