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PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
Noi, Wachter J. Eniko –executor judecătoresc din cadrul Biroului Executorului Judecătoresc
Wachter Julianna Eniko cu sediul mentionat în antet , în baza Legii nr. 188/2000 privind executorii
judecătoreşti a art. 504 Cod procedură civilă, în baza titlului executoriu : Contract de credit nr.
13061 din 08.06.2005, împreună cu actele adiţionale nr. 13061a/21.06.2010, 13061b/03.05.2011,
Contractul de garanţie reală imobiliară nr. 5505/03.05.2011, Contractul de garanţie reala
mobiliară conturi nr. 492/03.05.2011 şi procesul verbal privind cheltuielile de executare întocmit de
executorul judecătoresc , în prezentul dosar, la data de 27.06.2012 , emit prezenta

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ
Publicăm spre cunoştinţa generală că în data de : 21.06.2018 ora: 12,00, se vinde la
licitaţie publică la sediul acestui birou ,imobilul – proprietatea debitorului : Sinka Attila ,
situat în Miercurea Ciuc, str. Şumuleu, nr. 106, jud. Harghita, înscris în CF nr. : 54765
Miercurea Ciuc, de sub A.1, nr. cad. 1662, constând din teren intravilan în suprafaţa din acte
1310 mp, măsurată 1229, cu un pret de strigare de: 22.500 Euro ( scazut cu 25%) preţul de
evaluare fiind stabilit prin comun acord , conform codului de procedură civilă.
CONDIŢII DE PARTICIPARE
Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului, sunt invitaţi să se prezinte la executorul judecătoresc înaintea datei de
licitaţie.
Poate participa la licitaţie orice persoană care, până cel mai târziu la începerea vânzării la licitaţie publică, a consemnat la
C.E.C., la dispoziţia executorului judecătoresc, cel puţin 10 % din preţul LA CARE A FOST EVALUAT IMOBILUL.
Dovada achitării cauţiunii se ataşează ofertei de cumpărare.
Creditorii pot depune în contul preţului creanţa sa, în tot sau în parte.
Creditorii nu pot să adjudece bunurile oferite spre vânzare la un preţ mai mic de 75 % din cel la care imobilul a fost evaluat.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la executorul judecătoresc sau la telefon : 0740641624
Prezenta publicaţie se comunică debitoarei, creditoarei, instanţei de executare şi se afişează sediul executorului judecătoresc,
la sediul Judecătoriei Miercurea –Ciuc la sediul Primăriei Miercurea Ciuc , la locul vânzării, la locul unde este situat imobilul şi se
publică într-un ziar de către creditor sau debitori.
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