Camera Executorilor Judecătoreşti de pe lângă Curtea de Apel Suceava

BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI ASOCIAŢI
ŞFAIŢER CARMEN - GAVRILIUC SORIN
BOTOŞANI, str. Bucovina nr. 6, sc. B, ap. 1, parter, cod poştal 710173, jud. Botoşani
Telefon / fax 0231 515 804

Dosar executare nr. 239/2009 din 03.01.2018

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE IMOBILIARĂ
În baza titlului executoriu reprezentat de Încheierea din 15.09.2010 pronunțată de
Judecătoria Botoșani în ds. nr. 6866/193/2009, la stăruinţa creditoarei S.C.
SEBASTIAN S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Str. Împăratul Traian, nr. 32, sector 4, se
va vinde la licitaţie publică, la sediul B.E.J.A. Şfaiţer Carmen – Gavriliuc Sorin, situat în
mun. Botoşani, str. Bucovina, nr. 6, sc. B, ap. 1, parter, jud. Botoşani, următorul imobil :
– apartament compus din 3 (trei) camere și dependințe în suprafață utilă de
62,33 m.p., având nr. cadastral 2158/B;II;6, înscris în Cartea Funciara nr. 53787 – C1
– U2, situat în Botoșani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 9, bl. 9, sc. B, et. 2, ap. 6, jud.
Botoșani, proprietatea debitorilor ADĂSCĂLIȚEI DAFIN și ADĂSCĂLIȚEI
PAULA, ambii cu domiciliul în mun. Botoşani, str. Tudor Vladimirescu, nr. 9, bl. 9, sc.
B, et. 2, ap. 6, jud. Botoşani.
Licitaţia va avea loc la data de 08.02.2018, orele 10.30.
Preţul de pornire al licitaţiei este de 117.000 Lei,00 (75% din prețul evaluat )
Cei ce pretind vreun drept de chirie, ipotecă sau alte privilegii pentru imobilul ce
urmează a fi vândut la licitaţie publică, sunt somaţi să-şi arate pretenţiile până la data
stabilită pentru licitaţie, în caz contrar nu se va mai ţine seama de ele.
Cei ce doresc să participe la licitaţie, pot să prezinte oferte de cumpărare şi să
depună la BRD- GSG, Cont Iban RO89 BRDE 070SV 4038 3310 700, la dispoziţia
executorului judecătoresc, cauţiunea de 10% din preţul imobilului de pornire pentru
licitaţie.
Executor judecătoresc,
Gavriliuc Sorin

