
 Page 1 of 8 

 
 
 
 
 
Dosar executare nr. 1412/2012   
      

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 1412/10 MAI 2019 
 

Noi, SOCIETATE PROFESIONALĂ DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI 
DOBRA & CĂLIMAN, 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 08 IULIE 2019, ora 10:00, va avea loc la 

sediul Societăţii Profesionale De Executori Judecătoreşti Dobra & Căliman, în 
Bucureşti B-dul. Libertăţii nr. 20 - 22, bl. 102, parter şi mezanin, sector 5, 
vânzarea la licitaţie publică a următoarelor imobile, situate în comuna 
Cornetu, jud. Ilfov, respectiv: 

 
1. imobilul compus din teren extravilan în suprafaţă de 689,11 mp, 

situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 25/7/32, identificat cu nr. 
cadastral 969/6, întabulat în CF nr. 1131 (transferată din CF nr. 969) a loc. 
Cornetu, judeţul Ilfov şi cota de 16,71 % din imobilul în suprafaţă de 403,52 
mp, cu destinaţia drum de acces, situat în Cornetu, judeţul Ilfov, identificat cu 

nr. cadastral 969/7, întabulat în CF nr. 1132 (transferată din CF 969) a loc. 
Cornetu, judeţul Ilfov, 

 
2. imobilul compus din teren extravilan în suprafaţă de 689,11 mp, 

situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 25/7/32, identificat cu nr. 
cadastral 969/5, întabulat în CF nr. 50473 (provenită din conversia de pe hărtie a 
CF nr. 1130, transferată din CF 969) a loc. Cornetu, judeţul Ilfov, şi cota de 
16,71 % din imobilul în suprafaţă de 403,52 mp, cu destinaţia drum de 
acces, situat în Cornetu, judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 969/7, întabulat 
în CF nr. 1132 (transferată din CF 969) a loc. Cornetu, judeţul Ilfov, 

 
3. imobilul compus din teren extravilan în suprafaţă de 689,11 mp, 

situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 25/7/32, identificat cu nr. 
cadastral 969/4, întabulat în CF nr. 1129 (transferată din CF 969) a loc. Cornetu, 
judeţul Ilfov, şi cota de 16,71 % din imobilul în suprafaţă de 403,52 mp, cu 
destinaţia drum de acces, situat în Cornetu, judeţul Ilfov, identificat cu nr. 
cadastral 969/7, întabulat în CF nr. 1132 (transferată din CF 969) a loc. Cornetu, 
judeţul Ilfov, 

 
4. imobilul teren extravilan în suprafaţă de 1.448,30 mp, reprezentând 

cota de ½ ce ii revine debitorului STOICAN ANDREI VALENTIN din terenul 
extravilan în suprafaţă de 2.927 mp, situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, 
parcela 21/2, identificat cu nr. cadastral 973, întabulat în CF nr. 975 a loc. 
Cornetu, judeţul Ilfov, proprietatea debitorului STOICAN ANDREI VALENTIN, 
domiciliat în Cornetu, şos. Alexandriei nr. 13, judeţul Ilfov, conform INEP. 

 
Licitaţia începe de la următoarele preţuri, reprezentând 75% din 

preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate, conform 
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raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert Tehnic 
Judiciar Teodor Ciobotaru Pătrăncuş: 

 
1. de 7.965,75 lei, pentru imobilul compus din teren extravilan în 

suprafaţă de 689,11 mp, situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 
25/7/32, identificat cu nr. cadastral 969/6, întabulat în CF nr. 1131 (transferată 
din CF nr. 969) a loc. Cornetu, judeţul Ilfov şi cota de 16,71 % din imobilul în 
suprafaţă de 403,52 mp, cu destinaţia drum de acces, situat în Cornetu, 

judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 969/7, întabulat în CF nr. 1132 
(transferată din CF 969) a loc. Cornetu, judeţul Ilfov,  

 
2. de 7.965,75 lei, pentru imobilul compus din teren extravilan în 

suprafaţă de 689,11 mp, situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 
25/7/32, identificat cu nr. cadastral 969/5, întabulat în CF nr. 50473 (provenită 
din conversia de pe hărtie a CF nr. 1130, transferată din CF 969) a loc. Cornetu, 
judeţul Ilfov, şi cota de 16,71 % din imobilul în suprafaţă de 403,52 mp, cu 
destinaţia drum de acces, situat în Cornetu, judeţul Ilfov, identificat cu nr. 
cadastral 969/7, întabulat în CF nr. 1132 (transferată din CF 969) a loc. Cornetu, 
judeţul Ilfov, 

 
3. de 7.965,75 lei, situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 

25/7/32, identificat cu nr. cadastral 969/4, întabulat în CF nr. 1129 (transferată 
din CF 969) a loc. Cornetu, judeţul Ilfov, şi cota de 16,71 % din imobilul în 
suprafaţă de 403,52 mp, cu destinaţia drum de acces, situat în Cornetu, 

judeţul Ilfov, identificat cu nr. cadastral 969/7, întabulat în CF nr. 1132 
(transferată din CF 969) a loc. Cornetu, judeţul Ilfov, 

 
4. de 9.997,50 lei, pentru imobilul teren extravilan în suprafaţă de 

1.448,30 mp, reprezentând cota de ½ ce ii revine debitorului STOICAN ANDREI 
VALENTIN din terenul extravilan în suprafaţă de 2.927 mp, situat în Cornetu, 
judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 21/2, identificat cu nr. cadastral 973, întabulat în 
CF nr. 975 a loc. Cornetu, judeţul Ilfov, 

În conformitate cu disp. art. 508 alin 1 şi 3 Cod proc civ, vânzarea la 
licitaţie se va efectua pentru fiecare corp de proprietate (număr cadastral) 
distinct, sens în care precizăm că strigările vor fi efectuate separat pentru 
fiecare număr cadastral. 

Ordinea în care vor fi efectuate strigările se stabileşte ca fiind 
ordinea cronologică în care au fost enumerate în prezenta publicaţie de 
vanzare la licitaţie corpurile de proprietate. 

Începerea strigărilor pentru numărul cadastral următor se va efecua 
după epuizarea strigărilor pentru numărul cadastral precedent licitat, sub 
condiţia de a nu fi fost recuperată integral creanţa din vânzarea corpului de 
proprietate precedent. 

 
Executarea silită se efectuează în baza: 

1. titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing financiar nr. 
31007/01.11.2010; 
2. cererii de începere a executării silite a creditorului SC NBG LEASING IFN 
SA, cu sediul în Bucureşti, str. George Constantinescu nr. 3, et. 3, UpGround 
Business Center, Intrarea A, sector 2; 
3. Încheierea din data de 05.12.2012, pronunţată de Judecătoria Cornetu, în 
dosarul nr. 14484/1748/2012, prin care a fost încuviinţată executarea silită în 
contradictoriu cu fidejusorul STOICAN ANDREI VALENTIN; 
4. procesul verbal întocmit în data de 29.03.2019. 
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Imobilele sunt grevate de următoarele sarcini: 
I. imobilul compus din teren extravilan în suprafaţă de 689,11 mp, 

situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 25/7/32, identificat cu nr. 
cadastral 969/6, întabulat în CF nr. 1131 (transferată din CF nr. 969) a loc. 
Cornetu, judeţul Ilfov: 

1. prezent la data de 08.06.2011, încheierea nr. 78848, în baza somaţie 

de plată nr. 127/06.06.2011 – B.E.J. Dobranici Doina Crenguţa, dosar executare 
silită nr. 127/2011, asupra A1, numărul cadastral 969/6; +B1-B3- se notează 
somaţia de plată pentru suma de 208476 euro + 39772 ron, sumă ce reprezintă 
creanţa actualizată şi cheltuieli de executare la cererea creditorului PETCUŢA 
DĂNUŢ, în favoarea BEJ Dobranici Doina Crenguţa. 

2. prezent la data de 16.11.2012, încheierea nr. 170117, în baza certificat 

de grefă emis în dosarul nr. 12351/1748/2012 eliberat în data de 08.11.2012, 
asupra A1, numărul cadastral 969/6, + B2,3: se notează litigiul privind pe 
contestatorul Petcuţa Dănuţ în contradictoriu cu intimaţii Stoican Andrei Valentin, 
Stoican Cristina Octavia, având ca obiect ‘contestaţie la executare împotriva 
procesului verbal de insolvabilitate încheiat la data de 10.09.2012’. 

 3. somaţie în favoarea creditorului, conform încheierii nr. 2362 din data 

de 14.01.2013, a O.C.P.I. Ilfov; 
şi cota de 16,71 % din imobilul în suprafaţă de 403,52 mp, cu 

destinaţia drum de acces situat în Cornetu, judeţul Ilfov, identificat cu nr. 
cadastral 969/7, întabulat în CF nr. 1132 (transferată din CF 969) a loc. Cornetu, 
judeţul Ilfov: 

1. prezent la data de 10.06.2011, încheierea nr. 78846, în baza somaţie 
de plată nr. 127/06.06.2011 – B.E.J. Dobranici Doina Crenguţa, dosar executare 
silită nr. 127/2011, asupra A1, numărul cadastral 969/7; cota de 33,33% +B6: se 
notează somaţia de plată pentru suma de 208476 euro + 39772 ron, sumă ce 
reprezintă creanţa actualizată şi cheltuieli de executare la cererea creditorului 
PETCUŢA DĂNUŢ. 

3. prezent la data de 09.07.2012, încheierea nr. 98118, în baza art. 49 şi 
art 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
republicată se respinge cererea de reexaminare formulată de BNPA SORIN 
ISPAS şi IONESCU OVIDIA JANINA, împotriva încheierii de carte funciară nr. 
78846/2011. 

4. prezent la data de 16.11.2012, încheierea nr. 170107, în baza certificat 
de grefă eliberat în data de 08.11.2012 – dosar nr. 12351/1748/2012 – 
Judcătoria Cornetu, asupra A1, numărul cadastral 969/7, + B2,6: se notează 
litigiul având ca obiect contestaţie la executare împotriva procesului verbal de 
insolvabilitate încheiat la data de 10.09.2012, dispunerea sistării stării de 
devălmăşie şi împărţirea bunurilor proprietatea debitorului STOICAN ANDREI 
VALENTIN şi STOICAN CRISTINA OCTAVIA, constatarea faptului că debitorul 
STOICAN ANDREI VALENTIN deţine o cotă de contribuţie exclusivă de 100% la 
dobândirea tuturor bunurilor, atribuirea în proprietate exclusivă a tuturor bunurilor 
indicate în anexa nr. 1, dispunerea continuării executării debitorului asupra 
acestor bunuri până la acoperirea integrală a debitului din dosarul de executare 
nr. 127/2011 şi obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate, 
privind pe contestatorul PETCUŢA DĂNUŢ în contradictoriu cu intimaţii 
STOICAN ANDREI VALENTIN, STOICAN CRISTINA OCTAVIA. 

5. somaţie în favoarea creditorului, conform încheierii nr. 2281 din data de 
14.01.2013, a O.C.P.I. Ilfov; 

 
II. imobilul compus din teren extravilan în suprafaţă de 689,11 mp, 

situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 25/7/32, identificat cu nr. 
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cadastral 969/5, întabulat în CF nr. 50473 (provenită din conversia de pe hărtie a 
CF nr. 1130, transferată din CF 969) a loc. Cornetu, judeţul Ilfov: 

1. 78847/08.06.2011 
somaţie de plată nr. 127/06.06.2011 – B.E.J. Dobranici Doina Crenguţa 
se notează somaţia de plată pentru suma de 208.476 euro + 39.772 ron, sumă 
ce reprezintă creanţa actualizată şi cheltuieli de executare la cererea creditorului 
PETCUŢA DĂNUŢ, prin BEJ Dobranici Doina Crenguţa. 

2.  170104/16.11.2012 
Certificat de grefă nr. dosar nt. 12351/1748/2012, din 08.11.2012 emis de jud. 
Cornetu 
Se notează litigiul privind pe contestatorul Petcuţa Dănuţ în contradictoriu cu 
intimaţii Stoican Andrei Valentin, Stoican Cristina Octavia, având ca obiect 
‘contestaţie la executare împotriva procesului verbal de insolvabilitate încheiat la 
data de 10.09.2012’. 

3. somaţie în favoarea creditorului, conform încheierii nr. 2363 din data de 
10.01.2013, a O.C.P.I. Ilfov; 

şi cota de 16,71 % din imobilul în suprafaţă de 403,52 mp, cu 
destinaţia drum de acces situat în Cornetu, judeţul Ilfov, identificat cu nr. 
cadastral 969/7, întabulat în CF nr. 1132 (transferată din CF 969) a loc. Cornetu, 
judeţul Ilfov: 

1. prezent la data de 10.06.2011, încheierea nr. 78846, în baza somaţie 
de plată nr. 127/06.06.2011 – B.E.J. Dobranici Doina Crenguţa, dosar executare 
silită nr. 127/2011, asupra A1, numărul cadastral 969/7; cota de 33,33% +B6: se 
notează somaţia de plată pentru suma de 208476 euro + 39772 ron, sumă ce 
reprezintă creanţa actualizată şi cheltuieli de executare la cererea creditorului 
PETCUŢA DĂNUŢ. 

3. prezent la data de 09.07.2012, încheierea nr. 98118, în baza art. 49 şi 
art 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
republicată se respinge cererea de reexaminare formulată de BNPA SORIN 
ISPAS şi IONESCU OVIDIA JANINA, împotriva încheierii de carte funciară nr. 
78846/2011. 

4. prezent la data de 16.11.2012, încheierea nr. 170107, în baza certificat 
de grefă eliberat în data de 08.11.2012 – dosar nr. 12351/1748/2012 – 
Judcătoria Cornetu, asupra A1, numărul cadastral 969/7, + B2,6: se notează 
litigiul având ca obiect contestaţie la executare împotriva procesului verbal de 
insolvabilitate încheiat la data de 10.09.2012, dispunerea sistării stării de 
devălmăşie şi împărţirea bunurilor proprietatea debitorului STOICAN ANDREI 
VALENTIN şi STOICAN CRISTINA OCTAVIA, constatarea faptului că debitorul 
STOICAN ANDREI VALENTIN deţine o cotă de contribuţie exclusivă de 100% la 
dobândirea tuturor bunurilor, atribuirea în proprietate exclusivă a tuturor bunurilor 
indicate în anexa nr. 1, dispunerea continuării executării debitorului asupra 
acestor bunuri până la acoperirea integrală a debitului din dosarul de executare 
nr. 127/2011 şi obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate, 
privind pe contestatorul PETCUŢA DĂNUŢ în contradictoriu cu intimaţii 
STOICAN ANDREI VALENTIN, STOICAN CRISTINA OCTAVIA. 

5. somaţie în favoarea creditorului, conform încheierii nr. 2281 din data de 
14.01.2013, a O.C.P.I. Ilfov; 

 
III. imobilul compus din teren extravilan în suprafaţă de 689,11 mp, 

situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, parcela 25/7/32, identificat cu nr. 
cadastral 969/4, întabulat în CF nr. 1129 (transferată din CF 969) a loc. Cornetu, 
judeţul Ilfov: 

1. prezent la data de 08.06.2011, încheierea nr. 78849, în baza somaţie 
de plată nr. 127/06.06.2011, dosar executare silită nr. 127/2011 B.E.J. Dobranici 
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Doina Crenguţa, asupra A1, numărul cadastral 969/4; +B2: se notează somaţia 
de plată pentru suma de 208.476 euro + 39.772 ron, sumă ce reprezintă creanţa 
actualizată şi cheltuieli de executare la cererea creditorului PETCUŢA DĂNUŢ, 
prin BEJ Dobranici Doina Crenguţa. 

2. prezent la data de 16.11.2012, încheierea nr. 170100, în baza certificat 
din dosarul nr. 12351/1748/2012/08.11.2012, asupra A1, numărul cadastral 
969/4, + B3: se notează litigiul având ca obiect contestaţie la executare 
împotriva procesului verbal de insolvabilitate încheiat la data de 10.09.2012, 
dispunerea sistării stării de devălmăşie şi împărţirea bunurilor proprietatea 
debitorului STOICAN ANDREI VALENTIN şi STOICAN CRISTINA OCTAVIA, 
constatarea faptului că debitorul STOICAN ANDREI VALENTIN deţine o cotă de 
contribuţie exclusivă de 100% la dobândirea tuturor bunurilor, atribuirea în 
proprietate exclusivă a tuturor bunurilor indicate în anexa nr. 1, dispunerea 
continuării executării debitorului asupra acestor bunuri până la acoperirea 
integrală a debitului din dosarul de executare nr. 127/2011 şi obligarea 
debitorului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate, privind pe contestatorul 
PETCUŢA DĂNUŢ în contradictoriu cu intimaţii STOICAN ANDREI VALENTIN, 
STOICAN CRISTINA OCTAVIA. 

3. somaţie în favoarea creditorului, conform încheierii nr. 2359 din data de 
10.01.2013, a O.C.P.I. Ilfov; 

şi cota de 16,71 % din imobilul în suprafaţă de 403,52 mp, cu 
destinaţia drum de acces situat în Cornetu, judeţul Ilfov, identificat cu nr. 
cadastral 969/7, întabulat în CF nr. 1132 (transferată din CF 969) a loc. Cornetu, 
judeţul Ilfov: 

1. prezent la data de 10.06.2011, încheierea nr. 78846, în baza somaţie 
de plată nr. 127/06.06.2011 – B.E.J. Dobranici Doina Crenguţa, dosar executare 
silită nr. 127/2011, asupra A1, numărul cadastral 969/7; cota de 33,33% +B6: se 
notează somaţia de plată pentru suma de 208476 euro + 39772 ron, sumă ce 
reprezintă creanţa actualizată şi cheltuieli de executare la cererea creditorului 
PETCUŢA DĂNUŢ. 

3. prezent la data de 09.07.2012, încheierea nr. 98118, în baza art. 49 şi 
art 50 alin. 2 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
republicată se respinge cererea de reexaminare formulată de BNPA SORIN 
ISPAS şi IONESCU OVIDIA JANINA, împotriva încheierii de carte funciară nr. 
78846/2011. 

4. prezent la data de 16.11.2012, încheierea nr. 170107, în baza certificat 
de grefă eliberat în data de 08.11.2012 – dosar nr. 12351/1748/2012 – 
Judcătoria Cornetu, asupra A1, numărul cadastral 969/7, + B2,6: se notează 
litigiul având ca obiect contestaţie la executare împotriva procesului verbal de 
insolvabilitate încheiat la data de 10.09.2012, dispunerea sistării stării de 
devălmăşie şi împărţirea bunurilor proprietatea debitorului STOICAN ANDREI 
VALENTIN şi STOICAN CRISTINA OCTAVIA, constatarea faptului că debitorul 
STOICAN ANDREI VALENTIN deţine o cotă de contribuţie exclusivă de 100% la 
dobândirea tuturor bunurilor, atribuirea în proprietate exclusivă a tuturor bunurilor 
indicate în anexa nr. 1, dispunerea continuării executării debitorului asupra 
acestor bunuri până la acoperirea integrală a debitului din dosarul de executare 
nr. 127/2011 şi obligarea debitorului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate, 
privind pe contestatorul PETCUŢA DĂNUŢ în contradictoriu cu intimaţii 
STOICAN ANDREI VALENTIN, STOICAN CRISTINA OCTAVIA. 

5. somaţie în favoarea creditorului, conform încheierii nr. 2281 din data de 
14.01.2013, a O.C.P.I. Ilfov; 

 
V. imobilul teren extravilan în suprafaţă de 1.448,30 mp, reprezentând 

cota de ½ ce ii revine debitorului STOICAN ANDREI VALENTIN din terenul 



 Page 6 of 8 

extravilan în suprafaţă de 2.927 mp, situat în Cornetu, judeţul Ilfov, tarlaua 8, 
parcela 21/2, identificat cu nr. cadastral 973, întabulat în CF nr. 975 a loc. 
Cornetu, judeţul Ilfov: 

1. somaţie în favoarea creditorului, conform încheierii nr. 2357 din data de 
10.01.2013, a O.C.P.I. Ilfov; 
 

Toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilelor 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 imobilele trebuie să 
depună la sediul S.P.E.J. DOBRA & CĂLIMAN, 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, astfel cum a fost 
anterior precizat, pentru fiecare corp de proprietate în parte. 

Cauţiunea va fi consemnată la orice unitate a Băncii Libra Internet Bank 
S.A, pe numele şi la dispoziţia SOCIETATII PROFESIONALE DE EXECUTORI 
JUDECĂTOREŞTI DOBRA & CĂLIMAN în contul deschis la Libra Internet Bank 
S.A, cod IBAN RO88BREL0002002015650101 – 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. 

 
Drept pentru care s-a întocmit prezenta publicaţie de vânzare care 

conţine 8 (opt) pagini în 15 (cincisprezece) exemplare din care: 
- un exemplar va fi comunicat creditorului SC NBG LEASING IFN SA,  
- un exemplar va fi comunicat debitorului STOICAN ANDREI 

VALENTIN, domiciliat în Cornetu, şos. Alexandriei nr. 13, judeţul Ilfov, 
- un exemplar va fi comunicat coproprietarului CIORTEA VICTOR 

BOGDAN, domiciliat în Bucureşti, B-dul Timişoara nr. 23, bl. Z2, sc. A, 
et. 1, ap. 7, sectorul 6 privind imobilul situat în Cornetu, judeţul Ilfov, 
tarlaua 8, parcela 21/2, identificat cu nr. cadastral 973, întabulat în CF 
nr. 975 a loc. Cornetu, judeţul Ilfov, 

- un exemplar va fi comunicat B.E.J. DOBRANICI DOINA CRENGUŢA, 
cu sediul în Bucureşti, b-dul Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, sc. 3, et. 2, 
ap. 67, sector 3, 

- un exemplar va fi comunicat creditorului chirografar PETCUŢA 
DĂNUŢ, domiciliat în Voluntari, şos. Pipera Tunari nr. 1 H, vila L14, 
judeţul Ilfov,  

- 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 Cornetu, Primăria Cornetu, 
Sediul organului de executare, Locul situării imobilelor, 

- un exemplar va fi comunicat Unităţii Administrativ Teritorială a 
Comunei Cornetu în calitate de creditor, 

- un exemplar se va publica pe site-ul www.executare.ro, al S.P.E.J. 
DOBRA & CĂLIMAN 
 

http://www.executare.ro/
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- un exemplar se va publica pe site-ul 
www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, al U.N.E.J. 
 

Executor judecătoresc delegat, 
 

                                               Căliman-Habet Emanuel 
 
 
 

 
 
 

 

Red. BRT 
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ANEXA I 
 

 


