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Dosar nr. 1464/S/2013
Nr. 1464/S/13/09.01.2017
ANUNT/PUBLICATIE DE VANZARE
Potrivit art. 761 alin. 1 C. pr. civ. anterior modificarilor aduse prin Legea 138/2014, denumit
in continuare C. proc. civ. aducem la cunostinta generala ca, la data de 30.01.2017, orele 1000, va avea
loc in Sinaia, str. Stanjeneilor, nr. 3, bl. 14, sc. B, et. 2, ap. 12, judetul Prahova, vanzarea la licitatie
publica a bunului mobil autovehiculului categoria autoutilitara, cu numar de inmatriculare PH
07 PHR marca DACIA, model DROP SIDE 1,9 D 4X4, an fabricatie 2004, serie sasiu
UU1D4716X43444557, serie motor UA00108, caroserie utilitara N1, cilindree motor: 1870 cmc,
putere: 45 KW, combustibil: motorina, nr. locuri: 2 persoane, masa maxima autorizata: 2230
Kg, proprietatea debitorului S.C. MARVI CONSTRUCT SERV S.R.L. CUI 24345279, cu sediul
în Sinaia, str. Stanjeneilor, nr. 3, bl. 14, sc. B, et. 2, ap. 12, jud. Prahova, care datoreaza creditorului,
S.C. DENYRA INVEST S.R.L. prin administrator judiciar Cabinet Individual de Insolventa
Gherman Mihaela cu sediul în Deva, str. Avram Iancu, BI.H1 parter, judetul Hunedoara, suma de
10742.6 lei reprezentând contravaloare lucrari si suma de 10851 lei reprezentând penalitati de
intarziere si care se vor calcula in continuare pana la data platii efective, la care se adauga cheltuielile
de executare silita in ssuma de 4.233.85 lei pana la data de 28.11.2016 conform titlurilor executorii
constand în sentinta civila nr. 3323/03.07.2013 pronuntata de Judecatoria Deva, in dosar nr.
8675/221/2012 şi a încheierii nr.1464 din data de 27.12.2013 si incheierea nr. 1464/S/13/28.11.2016
privind stabilirea/majorarea cheltuielilor de executare silita în prezentul dosar de executare.
Pretul de incepere a licitatiei a fost stabilit prin expertiza tehnica evaluare de catre expert
specialitate auto Stroe Catalin George, care se afla depus la dosarul executional.
Prezentul anunt/publicatie de vanzare a fost intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 761 C.
proc. civ. si afisat la data de 19.12.2016 la sediul S.C.P.E.J. „Pavel si Musat”, al Primariei Sinaia, la
sediul debitorului si la Judecatoria Ploiesti.
De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 760 C. pr. civ., despre tinerea licitatiei au fost
instiintate partile.
Somam pe cei care pretind vreun drept asupra bunului urmarit descris mai sus sa il anunte pe
executorul judecatoresc inaintea datei stabilite pentru vanzare.
Invitam pe toti cei care doresc sa cumpere bunul scos la licitatie publica sa se prezinte la data,
locul si ora stabilite, iar pana la aceasta data sa prezinte oferte de cumparare.
In conformitate cu disp. art. 767 alin. 1 C. proc. civ., participantii la licitatie trebuie sa
consemneze la dispozitia executorului judecatoresc, cel mai tarziu pana la inceperea licitatiei, o
garantie de participare de cel putin 10% din pretul de incepere al licitatiei pentru bunul pe care
intentioneaza sa - l cumpere acesta fiind de 4.738,00 lei ( pret de evaluare – valoare ce contine T.V.A.
).
In conformitate cu disp. art. 767 alin. 2 C.pr.civ, creditorii urmaritori sau intervenienti nu au
obligatia de a depune garantia de participare.
Prezentul anunt/publicatie de vanzare contine un numar de o pagina.
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