Camera Executorilor Judecătoresti de pe lângă Curtea de Apel București

BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC
COSMIN-GABRIEL VARARU-GAVRILESCU

București - 040031, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B3 „Sitraco Center”, Tronson 3, et. 3, birou 3.2, Sector 4
CIF RO39352649, cont bancar nr. RO82BREL0002001747620100 Libra Internet Bank – Sucursala Ion Mihalache
Tel/Fax: 0314.267.816/0314.190.989, E-mail: contact@executorvararu.ro, Website: www.executorvararu.ro

Către,

B.E.J. VARARU GAVRILESCU COSMIN GABRIEL
Subsemnata(ul) / Subscrisa ..........................................................................................................., având CNP ..................................
CIF .............................., cu domiciliul/ cu sediul în ......................................Str. ................................................................................................
nr. ........, bl. ......., sc. ......., ap. ......, Sector/ Jud. ..............................., reprezentată prin ................................................................................
............................................., în calitate de ofertant, formulez / formulăm şi depunem prezenta
OFERTĂ DE CUMPĂRARE
a bunului imobil ce face obiectul licitaţiei publice din data de ........................... ora .............. în dosarul de executare nr. ......................
imobil reprezentat de .....................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................
(se vor indica datele din publicația de vânzare)

la preţul de ...................................LEI / EUR, pentru care depun dovada consemnării la dispoziţia executorului judecătoresc în contul de
consemnare deschis la LIBRA BANK S.A, IBAN RO55 BREL 0002 0017 4762 0101 (pentru LEI) sau RO71 BREL 0002 0017 4762 0201
(pentru EUR), a garanţiei de participare de 10% din preţul de începere al licitaţiei pentru termenul respectiv.
Declar / declarăm că am luat la cunoştinţă de situaţia bunului imobil precum şi de prevederile art. 842 - 863 C.pr.civ., faptul
că nu sunt/ suntem persoane interpuse ale debitorului urmărit / creditorului urmăritor / creditorului intervenient și faptul că am
luat la cunoștință de dispozițiile art. 246 C.penal privind deturnarea licitaţiilor publice: “Fapta de a îndepărta, prin constrângere sau
corupere, un participant de la o licitaţie publică ori înţelegerea între participanţi pentru a denatura preţul de adjudecare se pedepseşte cu
închisoarea de la unu la 5 ani.”, precum și cele ale art. 326 C.penal.: “Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane
dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice,
pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”,
În drept îmi întemeiez / ne întemeiem oferta de cumpărare pe dispoziţiile art. 844 alin. (1) C.pr.civ..
Anexez / Anexăm în susţinerea prezentei cereri, următoarele :
– dovada depunerii sau consemnării garanţiei de participare (dovada se face cu recipisa de consemnare sau cu orice alt înscris
admis de lege), în copie / în original, după caz,
– B.I. / C.I. în cazul persoanelor fizice, în copie,
– B.I./ C.I. în cazul reprezentanţilor persoanelor juridice însoţită de dovada reprezentării, copia certificatului constatator, copia
certificatului de înregistrare la registrul comerțului și certificatului de înregistrare fiscală, în copii,
– procură specială autentică în cazul persoanelor care vor să participe la licitaţie prin mandatar, în original / copie legalizată /
duplicat,
– aprobarea prealabilă a adunării generale a acţionarilor, în copie,
– împuternicire avocaţială nr. /, în original.
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