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CĂTRE: 

Societate Profesională de Executori Judecătorești 
Dobra & Căliman 

București, sector 5 Bd. Libertății; 20-22, bl. 102; parter-mezanin; 
Tel: +40 213 224 286; fax: +40 213 224 287; mobil: +40 799 778 777; 

e-mail: office@executare.ro web: www.executare.ro;

Subsemnatul(a),_____________________________________________________________________, 

CNP: _____________________________________________________, cu domiciliul în 

_______________________________________________________________________________________, 

necăsătorit(ă)/ căsătorită în regimul comunității legale de bunuri/  

separației de bunuri, e-mail: _________________________________________, 

telefon: _____________________________________, 

personal/reprezentat(ă) de: _________________________________________________________, 

având calitatea de______________________________________________________, în baza 

_______________________________________________________________________________________, 

Dobra & Căliman 
Depusă la sediul societății 

în data de: 

Recepționată prin 
e-mail/fax, în data de:

Dosar executare silită nr.: 

Licitator nr.: 

mailto:office@executare.ro
www.executare.ro
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Subscrisa, _________________________________________________________________________, 

CUI: __________________________, J__________________________,  

cu sediul în ________________________________________________________________________, 

e-mail: _____________________________________, telefon: _______________________________,

reprezentată de __________________________________________________, având calitatea de 

____________________________, în baza _________________________________________________, 

formulez prezenta 

CERERE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE 

organizată în dosarul de executare silită nr. __________________________, cu termen 

de vânzare la data de __________________________, orele _____________________________; 

Ofer prețul de:  _____________________________________________________________________; 

Anexăm prezentei cereri: 

- dovada consemnării cauțiunii în cuantum de _____________________________;

- copii acte ce atestă identitatea/reprezentarea;

- alte înscrisuri _________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________.
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Declar pe proprie răspundere că nu sunt persoană interpusă a debitorului și am 

luat la cunoștință de prevederile art. 246 Cod penal  respectiv : 

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 1 la 5 ani. 

Data: Semnătura 
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