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 Publicația de vânzare  mobiliară în dosar de executare nr. 174/2018

  Potrivit art. 762 alin 1 C. pr. Civ, aducem la cunoștința generală ca în ziua de  17.10.2019,

ora 10.00, va avea loc la sediul Biroul Executorului judecătoresc VLAD AURELIAN LIVIU, situat

pe Calea Dorobanților nr. 25, et 2, ap. 52, jud. Cluj,  vânzarea la licitație publică a autoturismului

marca Citroen C4, cu nr. de înmatriculare CJ-46-AAM, an de fabricație 2006, de culoare alb, serie

șasiu  VF7LA9HXC74494367,  serie  motor  3054412,  berlină  cu hayon la  prețul  de 939 euro (la

cursul BNR din data plății), respectiv 50% din prețul de începere al primei licitații,  fiind a doua

licitație, proprietatea debitoarei AAM OUTDOOR SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Trifoiului nr.

16, bl H2, ap. 6. jud. Cluj, pentru suma de 8.118,81 lei, suma compusă din 20.00 lei, reprezentând

cheltuieli  de  judecată  și  197.00  lei  reprezentând  impozit  mijloace  de  transport  și  7,924.31  lei

cheltuieli  de executare silită,  la solicitarea creditorului  Primarul  Municipiului Cluj-Napoca, Emil

Boc, cu sediul în  Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 1-3, jud. Cluj, în baza titlului executoriu constând

în Sentința civilă nr. 934/2018 a Judecătoriei Cluj-Napoca în dosarul 22688/211/2017.

Prețul  de  începere  a  licitației  a  fost  stabilit  prin  raport  de  evaluare  a  bunurilor  mobile

întocmit de PFA Biban Călin Gheorghe, care se află depus la dosarul execuțional, respectiv 50% din

prețul de începere al primei licitații conform art. 769 C. pr. Civ.

Prezenta publicație de vânzare a fost întocmită în conformitate cu dispozițiile art.  762 C.

pr.civ. și va fi publicată în ziar de circulație locală și pe pagini de internet.

De asemenea, în conformitate cu dispozițiile art. 761 C. pr. Civ. , despre ținerea licitației au

fost înștiințate părțile.

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.

Datele cu caracter personal din prezentul document sunt prelucrate cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate c ărora
li se adresează prezentul înscris, precum  şi terţele persoane care intră in posesia acestuia au obligaţia de a proteja, conserva  şi folosi datele cu caracter
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Invităm pe toti 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 C pr. Civ., 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 licițației, respectiv 93,90 euro (la

cursul BNR din ziua plății) pentru bunurile pe care intenționează să le cumpere și conform art. 769

alin 9 C pr. Civ. la același termen bunul dacă nu se obține prețul de începere al licitației, bunurile

vor fi vândute, la același termen, la cel mai mare preț oferit, chiar și atunci când  la licitație s-a

prezentat un singur ofertant. 

În conformitate cu dispozițiile art 768 alin 2 C pr. Civ, creditorii urmăritori sau intervenienți

nu au obligația de a pune garanția de participare.
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