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Dosar execuţional nr. 278 / 2012
Din data de 01.10.2012

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ
Noi, CREŢU IONAŞC FLORIN, executor judecătoresc în circumscripţia Curţii de Apel Alba

Iulia, cu sediul în Hunedoara, str. Revoluţiei, nr. 3 – Complex Comercial, judeţul Hunedoara, potrivit
dispoziţiilor art. 504 Cod Procedură Civilă, aducem la cunoştinţă generală că, în ziua de 07.09.2017
orele 1100, va avea loc, în localitatea Hunedoara, str. Revoluţiei, nr. 3 – Complex Comercial,
judeţul Hunedoara, la sediul Biroului Executorului Judecătoresc CREŢU IONAŞC FLORIN, vânzarea
la licitaţie publică a:

imobilului situat administrativ în localitatea Hunedoara, str. Al. Vlahuţă, nr. 2, et.
2, ap. 9, judeţul Hunedoara, înscris în CF nr. 62105-C1-U2, a localităţii Hunedoara, nr.
CF vechi: nr. 5911/9, nr. top. 2170/45/9, respectiv, acesta se compune din: apartament cu 2 (două)
camere, bucătărie, cămară, baie, hol, în suprafaţă utilă de 45,51 mp, înscris în CF nr. 62105-C1-U2,
Hunedoara, nr. CF vechi: nr. 5911/9 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 5911/9), nr. top.
2170/45/9,

de la preţul de strigare de 59.175,00 lei ( preţ redus cu 25% )
preţ stabilit conform RAPORTULUI DE EVALUARE, executat de către PERSOANA FIZICĂ

AUTORIZATĂ COADĂ ALEXANDRU, prin evaluator ing. ALEXANDRU COADĂ şi potrivit art. 500,
proprietatea debitorului HOBEANU ION, CNP 1540409203131, domiciliat în Hunedoara, str.
Alexandru Vlahuţă, nr. 2, sc. A, et. 2, ap. 9, judeţul Hunedoara, care datorează creditoarei SZAKACS
VAIDA EDITH, domiciliată în Hunedoara, str. 22 Decembrie, nr. 1, bl. CM 4, ap. 2, judeţul Hunedoara,
suma de 13.044,32 lei (din totalul sumei de 21.935,30 lei), sumă ce reprezintă, sumă rămasă neachitată
din totalul sumei 35.000,00 lei, conform tilului executoriu şi suma de 1.051,10 lei (din totalul sumei de
3.911,84 lei) - cu titlul de cheltuieli de executare şi onorariu executor judecătoresc, conform proceselor-
verbale încheiate în conformitate cu prevederile art. 371 ind.7 Cod Procedură Civilă.

Executarea silită se efectuează în baza titlului executoriu Sentinţa civilă nr. 1124/2011
pronunţată de către Judecătoria Hunedoara la data de 06.04.2011 în Dosar nr. 3013/243/2010, rămasă
definitivă şi irevocabilă prin nerecurare la data de 25.05.2011, învestită cu formulă executorie.

Prezenta publicaţie de vânzare a fost comunicată conform dispoziţiilor Codului de Procedură
Civilă şi afişată la data de 21.07.2017.

Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului urmărit sau să participe la
licitaţie, să-l anunţe pe executorul judecătoresc înainte cu 5 (cinci) zile, termenului stabilit pentru
vânzare.

Invităm pe toţi cei care doresc să cumpere imobilul să se prezinte la termenul de vânzare, locul
fixat şi ora stabilită, având asupra lor acte de identitate, urmând a depune, până la termenul vânzării, o
cauţiune reprezentând 10% din preţul de începere a licitaţiei, pe seama şi la dispoziţia Biroului
executorului judecătoresc CREŢU IONAŞC FLORIN, având C.I.F. 24006892, în contul de consemnări
nr. RO89RZBR0000060012346212 deschis la Raiffeisen Bank S.A. – Agenţia Hunedoara.

Dovada consemnării va fi ataşată ofertei de cumpărare, până la termenul stabilit pentru vânzarea la
licitaţie publică.

21.07.2017 Executor judecătoresc,
CREŢU IONAŞC FLORIN
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