
Dosar nr 82/2021
Data 12.11.2021

ANUNȚ/PUBLICAȚIE DE VÂNZARE
conf. art. 762 Cod procedură civilă

Noi, B.E.J. TUDORACHE AURELIAN, cu sediul în Str. Maria Rosetti nr. 6, Clădirea
Rosetti Tower - parter, Sector 2 - București, prin Executor judecătoresc TUDORACHE
AURELIAN, numit în funcție prin Ordinul Ministrului Justiției nr. 2073/C în circumscripția Curții
de Apel București.

În conformitate cu dispozițiile art. 762 alin. (1) Cod procedură civilă, aducem la cunoștiință
generala că în ziua de 02.12.2021, orele 10:00, va avea loc în Str. Maria Rosetti nr. 6, Clădirea
Rosetti Tower - parter, Sector 2 - București, vânzarea la licitație publică a:

- autoturismului marca Autoutilitară N3 DAF XF 105.460, cu numar de înmatriculare IL
15 AGE, XLRTE47MS0E764521 de culoare ALB VERDE, fabricat în anul 2007, Caroserie BC
Autotractor, Nr. axe 2, Tracțiune spate, serie CIV J334677, cilindree 12920, Putere 340KW, Serie
Motor M25652, combustibil Motorină, data primei înmatriculări 22.05.2007, Nr. omologare:
BJDA4G1611J28R5 - cu prețul de începere a licitației de 37.539,44 lei (31.545,75 Lei + 5.993,69
Lei TVA); proprietatea debitorului OIL GAZ TRAIAN S.R.L., Comuna Traian, SAT TRAIAN,
STR. MORII nr. 501, județul Ialomița, la cererea creditorului ipotecar AGRO OIL SERVICE SRL,
cu sediul în Municipiul Slobozia, BLD. MATEI BASARAB, BL.MB20, SC.B-C, ET.P, județul
Ialomița, prin avocat BOSOANCĂ D. LIVIU- "CABINET DE AVOCAT", cu sediul procedural în
Municipiul București, Str. Henri Coandă Nr. 27, Sector 1 în temeiul titlurilor executorii reprezentate
de Contract de Ipotecă Mobiliară Nr. 06 din 11.02.2020 încheiat de garantul ipotecar Oil Gaz
Traian SRL și debitorul Ravenbah Agrofarm SRL(fosta Tineret Bovine Traian SRL) și
creditorul ipotecar Agro Oil Service SRL și încheierile executorului judecătoresc, pentru
realizarea obligațiilor prevăzute de acestea.

Prețul de începere a licitației a fost stabilit prin raportul de expertiză nr. /30.11.-0001 realizat
de expertul ESPACO REAL ESTATE SRL (MEMBRU CORPORATIV ANEVAR AUTORIZATIE
0675) - Tel: 0372 73 78 69 / 0733 33 09 87; e-mail: evaluari@espaco.ro, număr legitimație 0675,
care se află depus la dosarul de executare silită.

Prezenta publicație de vânzare (anunț de vânzare) a fost întocmită în conformitate cu
dispozițiile art. 762 Cod procedură civilă, fiind afișată la sediul executorului judecătoresc, la locul
ținerii licitației, transmisă în vederea afișării la sediul Judecătoria Slobozia, la sediul Primăriei Sector
2 și la domiciliul debitorului, urmând a depune în acest sens procesele verbale privind afișarea
publicației de vânzare la dosarul de executare silită.

Somăm pe toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor urmărite descrise mai sus să îl
anunțe pe executorul judecătoresc înaintea datei stabilite pentru vânzare.

Invităm pe toți cei care doresc să cumpere bunurile scoase la licitație publică să se prezinte
la data, locul și ora stabilite, iar până la această dată să prezinte oferte de cumpărare.

În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin. (1) Cod procedură civilă, participanții la licitație
trebuie să consemneze la dispoziția executorului judecătoresc, cel mai târziu până la începerea
licitației, o garanție de participare de cel puțin 10% din prețul de începere al licitației pentru bunurile
pe care intenționează să le cumpere.
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În conformitate cu dispozițiile art. 768 alin. (2) Cod procedură civilă, creditorii urmăritori
sau intervenienți nu au obligația de a depune garanția de participare.

Executor judecătoresc,
TUDORACHE AURELIAN

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Pagina 2 din 2

http://www.tcpdf.org

