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

foto si raport de evaluare aici:

  http://bailiff.ro/licitatii/ 
Subsemnatul Balaciu Costel Cristian, executor judecătoresc în circumscripția Curții de Apel

Bucuresti, cu sediul în Bucuresti - 032144, Str. Gospodariei, nr. 5, ap. 33, Sector 3.
În conformitate cu dispoziții le art. 762 alin. (1) Cod procedură civilă, aducem la cunoștiință

generala că în ziua de 03.02.2020, orele 10:00, va avea loc în Bucuresti - 032144, Str. Gospodariei, nr.
5, ap. 33, Sector 3, vânzarea la licitație publică a:

- vehicul marca Mercedes Benz S350D 4MATIC, cu numar de înmatriculare B 333 SSS, serie
sasiu wdd2221331a202148, an 2015, km parcursi : 208.480, diesel, 2987 cmc,258 cp - cu prețul de
începere a licitației de 18620 euro+tva (50% din pretul de evaluare); proprietatea debitorului
STEELINSTAL AMENAJARI SRL, București, B-DUL METALURGIEI, NR.61B, CAMERA 1, BL.1, ET.5,
AP.63, Sector 4,, la cererea creditorului ipotecar PORSCHE BANK ROMANIA S.A. , cu sediul în Orașul
Voluntari, Sos. Pipera Tunari, Nr. 2, cladirea Porsche, parter, et. 1-5, județul Ilfov, prin avocat CABINET
AVOCATURĂ MĂCĂRESCU I. CRIANA FLORINA, cu sediul procedural în București, Str. Carol Davila nr.
21A, parter, ap. 2, Sector 5 în temeiul titlurilor executorii reprezentate de Contract de credit
bancar 31923/2017 și încheierile executorului judecătoresc , pentru realizarea obligații lor prevăzute
de acestea.

Prețul de începere a licitației a fost stabilit prin raportul de expertiză nr.003 /15.01.2020 realizat
de expertul VOICU GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, care se află depus la dosarul de
executare silită.

Prezenta publicație de vânzare (anunț de vânzare) a fost întocmită în conformitate cu dispoziții le
art. 762 Cod procedură civilă, fiind afișată la sediul executorului judecătoresc, la locul ținerii l icitației,
transmisă în vederea afișării la sediul Judecătoria Sectorului 4, la sediul Primăriei Sector 3 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 dispoziții le art. 768 alin. (1) Cod procedură civilă, participanții la licitație
trebuie să consemneze în contul RO31BREL0002000635080100 deschis în Lei la Libra Internet Bank, cont
de consemnari la dispozitia B.E.J. Balaciu Costel Cristian, 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.

În conformitate cu dispoziții le art. 768 alin. (2) Cod procedură civilă, creditorii urmăritori sau
intervenienți nu au obligația de a depune garanția de participare.

Bunul se poate vedea la sediul custodelui, Porsche Vest 2, DNCB 53, Chiajna 077040, jud.
Ilfov

            Mai multe detalii pe http://bailiff.ro/licitatii/  

Executor judecătoresc,
Balaciu Costel Cristian
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