Dosar executare nr. 1725/2012

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1725/15 IANUARIE 2019
Noi, SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI
JUDECĂTOREŞTI DOBRA, COŞOREANU & ASOCIAŢII, executori
judecătoreşti în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, cu toate datele de
identificare din antet,
Potrivit dispoziţiilor art. 504 din Codul de Procedură Civilă, aducem la
cunoştinţă generală că în ziua de 07 MARTIE 2019, ora 10:00, va avea loc la
sediul Societăţii Civile Profesionale De Executori Judecătoreşti Dobra,
Coşoreanu & Asociaţii în Bucureşti B-dul. Libertăţii nr. 20 - 22, bl. 102, parter şi
mezanin, sector 5, vânzarea la licitaţie publică a imobilului, situat în
Bucureşti, str. Floretei nr. 14A, sector 5, identificat cu nr. cad. 208805,
întabulat în C.F. nr. 208805 a Sectorului 5 Bucureşti, compus din teren în
suprafaţă de 245,01 m.p., cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă
curţi/construcţii, locuinţă unifamilială (două corpuri de clădire), în
suprafaţă utilă totală de 117,64 m.p. şi în construită la sol de 154 m.p., cu
regim de înălţime Parter, compusă din:
1. C1 - locuinţă, în suprafaţă utilă de 48 m.p., cu o suprafaţă construită
de 59 m.p., compusă din 1 cameră şi 1 baie;
2. C2 - locuinţă, în suprafaţă utilă de 69,64 m.p., cu o suprafaţă
construită de 95 m.p., compusă din 3 camere;
3. C3 - anexă, în suprafaţă utilă de 26,46 m.p., cu o suprafaţă construită
de 31,12 m.p., compusă din 1 cameră,
(identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei II, care face parte
integrantă din prezenta publicaţie de vânzare), proprietatea debitorilor ION
TĂNASE, cu domiciliul în Bucureşti, str. Floretei nr. 14 A, sector 5 şi ION
MANETA, cu domiciliul in Bucuresti, str. Floretei nr. 14A, sector 5.
Licitaţia începe de la preţul de 242.526,75 lei, reprezentând 75% din
preţul la care a fost evaluat imobilul prin raportul de expertiză tehnică
evaluatoare întocmit de către Expert Tehnic Evaluator Ciobotaru Pătrăncuş
Teodor.
Executarea silită se efectuează în baza:
1.
titlurilor executorii reprezentate de Bilet la Ordin seria BPOS3AA, nr.
0367996, emis la data de 07.07.2009 de către S.C. DUOLACT DISTRIBUŢIE
S.R.L. la ordinul BANCPOST S.A. scadent la data 01.11.2010, în valoare de
137.969,56 RON avalizat de către FLOREA ELENA PETRONELA, refuzat la
plată din lipsă totală de disponibil, învestit cu formulă executorie, Bilet la Ordin
seria BPOS3AA, nr. 0367992, emis la data de 07.07.2009 de către S.C.
DUOLACT DISTRIBUŢIE S.R.L. la ordinul BANCPOST S.A. scadent la data
01.11.2010, în valoare de 137.969,56 RON avalizat de către ION CRISTIAN,
refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, învestit cu formulă executorie, Bilet
la Ordin seria BPOS3AA, nr. 0367993, emis la data de 07.07.2009 de către
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S.C. DUOLACT DISTRIBUŢIE S.R.L. la ordinul BANCPOST S.A. scadent la
data 01.11.2010, în valoare de 137.969,56 RON avalizat de către ION
GEORGETA, refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, învestit cu formulă
executorie, Bilet la Ordin seria BPOS3AA, nr. 0367994, emis la data de
07.07.2009 de către S.C. DUOLACT DISTRIBUŢIE S.R.L. la ordinul
BANCPOST S.A. scadent la data 01.11.2010, în valoare de 137.969,56 RON
avalizat de către ION TĂNASE, refuzat la plată din lipsă totală de disponibil,
învestit cu formulă executorie, Bilet la Ordin seria BPOS3AA, nr. 0367997,
emis la data de 07.07.2009 de către S.C. DUOLACT DISTRIBUŢIE S.R.L. la
ordinul BANCPOST S.A. scadent la data 01.11.2010, în valoare de 137.969,56
RON avalizat de către FLOREA DRAGOS EDUARD, refuzat la plată din lipsă
totală de disponibil, învestit cu formulă executorie şi Bilet la Ordin seria
BPOS3AA, nr. 0367995, emis la data de 07.07.2009 de către S.C. DUOLACT
DISTRIBUŢIE S.R.L. la ordinul BANCPOST S.A. scadent la data 01.11.2010,
în valoare de 137.969,56 RON avalizat de către ION MANETA, refuzat la plată
din lipsă totală de disponibil, învestit cu formulă executorie;
2.
cererii de începere a executării silite a creditorului BANCPOST S.A., cu
sediul în Bucureşti, Bulevardul Dimitrie Pompei nr. 6 A, sector 2;
3.
încheierii din data de 24.01.2013, pronunţată de Judecătoria Sectorului
5 Bucureşti, în dosarul nr. 1169/302/2013, prin care a fost încuviinţată
executarea silită;
4.
încheierii din data de 15.02.2013, pronunţată de Judecătoria Sectorului
5 Bucureşti, în dosarul nr. 2715/302/2013, prin care a fost încuviinţată
executarea silită;
5.
procesului verbal întocmit în data de 15.01.2019, ora 10:00, în temeiul
art. 3717 din Codul de Procedură Civilă.
Imobilul este grevat de sarcini conform anexei I, care face parte
integrantă din prezenta publicaţie de vânzare.
Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului sunt invitaţi să-l aducă
la cunostinţă executorului judecătoresc, în scris, până la data vânzării la
licitaţie.
Persoanele fizice sau juridice care doresc să cumpere imobilul trebuie
să depună la sediul S.C.P.E.J. DOBRA, COŞOREANU & DOBRA, până la
termenul fixat pentru vânzarea la licitaţie, oferte de cumpărare însoţite de
dovada achitării unei cauţiuni reprezentând 10% din preţul de începere al
licitaţiei.
Cauţiunea va fi consemnată la orice unitate a Băncii Raiffeisen Bank, pe
numele şi la dispoziţia SOCIETATE CIVILĂ PROFESIONALĂ DE EXECUTORI
JUDECĂTOREŞTI DOBRA, COŞOREANU & DOBRA, în contul deschis la
Raiffeisen Bank Agenţia Buftea, cod IBAN RO47 RZBR 0000 0600 1313 0437
– LEI.
Persoanele fizice care vor participa la vânzarea la licitaţie trebuie să
aibă asupra lor cartea de identitate, iar persoanele juridice trebuie să prezinte:
copie conformă cu originalul a cerificatului de înmatriculare, decizia asociatului
unic sau hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor şi dovada
mandatului persoanei care participă la vânzarea la licitaţie.
Nedepunerea tuturor înscrisurilor anterior menţionate (nu se acceptă
întocmirea acestora la sediul biroului executorului judecătoresc) anterior
începerii licitaţiei, atrage după sine decăderea din dreptul de a participa la
licitaţie.
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Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare care
conţine 5 pagini în 10 exemplare din care:
 un exemplar va fi comunicat creditorului BANCA TRANSILVANIA
S.A. (ca urmare a fuziunii prin absorbţie încheiată la data de
31.12.2018, între BANCPOST S.A. şi BANCA TRANSILVANIA
S.A.), cu sediul în Cluj-Napoca, str. George Baritiu nr. 8, jud.
Cluj, prin mandatar IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION
S.R.L., cu sediul ales pentru comunicarea actelor în Bucureşti,
B-dul. Ion Ionescu de la Brad nr. 1A, Clădirea Băneasa Airport
Tower, et. 6, sector 1,
 un exemplar va fi comunicat creditorului ipotecar CEC BANK SMB,
cu sediul în Bucureşti, Cal. Victoriei nr. 11-13, sector 3,
 un exemplar va fi comunicat creditorului ipotecar CEC BANK
AGENŢIA ALEXANDRU OBREGIA, cu sediul în Str. Audientei, Nr.
2, Sector 4 (complex Metalurgiei),
 un exemplar va fi comunicat debitorului ION TĂNASE, cu domiciliul
în Bucureşti, str. Floretei nr. 14 A, sector 5,
 un exemplar va fi comunicat debitorului ION MANETA, cu domiciliul
in Bucuresti, str. Floretei nr. 14A, sector 5,
 un exemplar va fi depus la dosarul cauzei,
 câte un exemplar se va afişa conform prevederilor art. 504 (3) din
Codul de Procedură Civilă la: Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti,
Primăria Sectorului 5 Bucureşti, Sediul organului de executare, Locul
situării imobilului,
 un exemplar se va publica pe site-ul www.executaresilita.ro, al
S.C.P.E.J. DOBRA, COŞOREANU & ASOCIAŢII,
 un
exemplar
se
va
publica
pe
site-ul
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, al U.N.E.J.
Executor Judecătoresc,
STANCU MARIAN

Red. M.M.D../C.I.C.
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ANEXA I
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ANEXA II
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