Dosar executare silita nr. 2142/2018 (în delegare)

ANUNT DE VÂNZARE NR. II /12.06.2019
Noi, SOCIETATE PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI
DOBRA & CĂLIMAN, executori judecătorești în circumscripția Curții de Apel
București, cu toate datele de identificare din antet,
Potrivit dispozițiilor art. 762 Cod procedură civilă, aducem la cunoștință generală
următoarele:
În data de 27.06.2019, ora 13:00, va avea loc la locul situării bunurilor,
respectiv în Onești, str. Uzinei nr. 12, incinta UTON S.A, județul Bacău, vânzarea
la licitație publică a următoarelor bunuri mobile:

Nr.
crt.

Identificare si
descriere

Preț fără
TVA

TVA

Pret de
incepere a
licitatiei
conform art.
761 alin. 2
lit. f) c.p.c.

1

Strung (carosel) –
pentru flanse mari
nr. inventar 41265

30.000 lei

5.700 lei

35.700 lei

2

Raboteza (taiere
placi) nr. inventar
40115

25.000 lei

4.750 lei

29.750 lei

3

Raboteza (taiere
placi) nr. inventar
40239

20.000 lei

3.800 lei

23.800 lei

4

Strung (carosel) –
pentru flanse mari
nr. inventar 40973

25.000 lei

5

Raboteza (taiere
placi) nr. inventar
40592

22.000 lei

4.180 lei

26.180 lei

6

Strung (carosel) –
pentru flanse mari
nr. inventar 40971

43.000 lei

8.170 lei

51.170 lei

7

Strung (carosel) –

35.000 lei

6.650 lei

41.650 lei
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4.750 lei

29.750 lei

pentru flanse mari
nr. inventar 40336
8

Strung (carosel) –
pentru flanse mari
nr. inventar 41116

21.000 lei

3.990 lei

24.990 lei

9

Raboteza (taiere
placi) nr. inventar
41205

20.000 lei

3.800 lei

23.800 lei

10

Masina de gaurit în
coordinate tip
GC2M1200 nr.
inventar 41401

10.000 lei

1.900 lei

11.900 lei

11

UPKANT (masină
îndoit tablă) nr.
inventar 40208

22.000 lei

4.180 lei

26.180 lei

12

Masina sanfrenat
nr. inventar 41139

18.000 lei

3.420 lei

21.420 lei

13

Masina roloit tabla
nr. inventar 40331

25.000 lei

lei

29.750 lei

14

Masina roloit tabla
nr. inventar 41324

30.000 lei

5.700 lei

35.700 lei

15

Masina roloit tabla
nr. inventar 41285

40.000 lei

7.600 lei

47.600 lei

16

Masina gaurit
radiala (cu burghie
pana in 70 mm) nr.
inventar 41105

6.000 lei

1.140 lei

7.140 lei

17

Masina gaurit
radiala (cu burghie
pana in 70 mm) nr.
inventar 41099

6.000 lei

1.140 lei

7.140 lei

18

Masina gaurit
radiala (cu burghie
pana in 70 mm) nr.
inventar 40447

7.000 lei

1.330 lei

8.330 lei

19

Masina gaurit
radiala (cu burghie
pana in 70 mm) nr.
inventar 40286

7.000 lei

1.330 lei

8.330 lei

20

Masina gaurit
radiala (cu burghie
pana in 70 mm) nr.

7.000 lei

1.330 lei

8.330 lei

4750

Pagina 2 din 13

inventar 40446

21

Masina gaurit
radiala (cu burghie
pana in 70 mm) nr.
inventar 41596

6.000 lei

1.140 lei

7.140 lei

22

Pompă hidraulică
Stankoimport –
Moscova USSR,
seria 3239, model
58, nr. inventar:
N/A

72.000 lei

13.680
lei

85.680 lei.

Fotografiile bunurilor mobile astfel cum sunt atestate de raportul de evaluare
se regăsesc în anexa I care face parte integrantă din prezentul anunț de vânzare.
Executorul judecatoresc va oferi spre vânzare fiecare bun in parte, prin 3 strigări
succesive, pornind de la prețul oferit care este mai mare de 50 % din preţul iniţial.
Bunurile se adjudeca de catre persoana care, dupa 3 strigari succesive, facute la
intervale de timp care sa permita optiuni si supralicitari, ofera pretul cel mai mare. In
cazul in care exista o singura persoana inscrisa la licitatie, bunurile vor fi adjudecata de
catre aceasta daca ofera pretul de incepere a licitatiei.
La acest termen, licitaţia va începe de la 50% din preţul iniţial prevăzut în publicaţii sau
anunţuri. Dacă nu se va obţine nici acest preţ, bunurile vor fi vândute, la acelaşi termen,
la cel mai mare preţ oferit, chiar şi atunci când la licitaţie s-a oferit un singur ofertant.





Executarea silită se efectuează având în vedere:
cererea de executare silită formulată de creditorul EFI GARANT GROUP IFN S.A.,
CUI 22644908, J40/10559/2016, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr. 3, camera
5-8, et. 7, sector 3,
în contradictoriu cu debitorul DEVELOPMENT & FINANCE OIL COMPANY
SRL, CUI 14167336, cu sediul în București Sectorul 2, Strada TRAIAN, Nr. 187-189,
BIROUL 1, Scara 2, Etaj 8, Ap. 42,
în baza titlului executoriu reprezentat de: Bilet la Ordin seria BPOS3AA nr. 1934244
emis la data de 15.11.2018, de DEVELOPMENT & FINANCE OIL COMPANY
S.R.L scadent la data de 19.11.2018, avalizat de DANCIU FLORIN-LUCIAN,
încheierea / certificatul de grefă emis de: JUDECĂTORIA SECTORULUI 2
BUCUREȘTI in dosar nr. 26758/300/2018, la data de 17.12.2018 prin care a fost
încuviințată executarea silită,
Bunurile sunt grevate de următoarele sarcini:
- sechestru în favoarea creditorului, conform avizului nr. 2019-00053117239940-PEP
din data de 13.03.2019 emis de AEGRM.
- sechestru în favoarea creditorului, conform avizului nr. 2019-00052938989215-VTN
din data de 22.02.2019 emis de AEGRM.
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Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor menționate mai sus sunt invitați
să-l aducă la cunoștință executorului judecătoresc, în scris, înainte de data stabilită
pentru vânzare.
Persoanele care doresc să cumpere bunurile mobile menționate mai sus trebuie să se
prezinte la termenul de vânzare, la locul desfășurării licitației, si până la acel termen sa
depună la sediul S.P.E.J. DOBRA & CĂLIMAN oferte de cumpărare însoțite de
dovada achitării unei garanții de participare reprezentând 10 % din prețul de
începere al licitației, așa cum a fost menționat mai sus, pentru bunurile pe care
intenționează să le cumpere.
Garanția va fi consemnată la orice unitate a Băncii Libra Internet Bank S.A., pe
numele și la dispoziția SOCIETATII PROFESIONALE DE EXECUTORI
JUDECĂTOREŞTI DOBRA & CĂLIMAN, în contul deschis la Libra Internet Bank
S.A., având IBAN RO88BREL0002002015650101 RON.
Persoanele fizice sau juridice care vor participa la vânzarea la licitație, personal sau
prin mandatar desemnat conform legii, trebuie să se prezinte la data, ora și locul stabilit
pentru vânzarea la licitație având asupra lor cartea de identitate, procura autentică în
original, dacă este cazul, iar persoanele juridice trebuie să prezinte certificatul de
înmatriculare (în copie conformă cu originalul), decizia asociatului unic sau hotărârea
adunării generale a asociaților/ acționarilor (original) și dovada mandatului persoanei
care participă la vânzarea la licitație (original).
Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menționate, anterior începerii licitației,
atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la licitație.



-

-



-

Drept pentru care s-a întocmit prezentul anunț de vânzare/publicație de vânzare, ce
conține 14 pagini, în 7 exemplare care vor fi depuse, comunicate, afișate si publicate
după cum urmează:
un exemplar rămâne în dosarul de executare;
câte un exemplar se va comunica potrivit dispozițiilor art. 761 Cod procedură civilă:
creditorului urmăritor EFI GARANT GROUP IFN S.A., CUI 22644908,
J40/10559/2016, cu sediul în București, str. Nerva Traian nr. 3, camera 5-8, et. 7, sector
3,
debitorului, proprietar al bunurilor urmărite, și administrator sechestru
DEVELOPMENT & FINANCE OIL COMPANY SRL, CUI 14167336, cu sediul în
București Sectorul 2, Strada TRAIAN, Nr. 187-189, BIROUL 1, Scara 2, Etaj 8, Ap.
42,
câte un exemplar se va afișa, conform dispozițiilor art. 761 alin. (1) Cod procedură
civilă, cu cel puțin 5 zile înainte de ținerea licitației:
la locul licitației, respectiv în Onești, str. Uzinei nr. 12, incinta UTON S.A, județul
Bacău,
la sediul executorului judecătoresc respectiv în București, Bd. Libertății nr. 20-22, bl.
102, parter, sector 5,
la Judecătoria Sectorului 2 București, instanța de executare, către care se va emite
adresa de înaintare,
la Primăria Municipiului Onești, către care se va emite adresa de înaintare,
pentru îndeplinirea procedurii prevăzute de art. 762 Cod procedură civilă, se va proceda
la:
publicarea într-un ziar de circulație națională,
publicarea pe pagina de internet www.executare.ro a S.P.E.J. DOBRA & CĂLIMAN,
publicarea pe pagina de internet www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, a U.N.E.J.
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Executor Judecătoresc delegat,
Căliman-Habet Emanuel
Red.M.C.

ANEXA I
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