Dosar de executare silită nr.: 174/2012 ( în delegare) conexat cu dosarul de
executare nr. 147/2015 al B.E.J.A. Bucur Şerban Constantin şi Dumitru Nicolae
Data: 02.07.2019

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 174/02.07.2019
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 28.08.2019, ora 10:00, va avea loc la sediul Societăţii Profesionale
de Executori Judecătoreşti Dobra & Căliman din Bucureşti B-dul. Libertăţii nr. 20 - 22,
bl. 102, parter şi mezanin, sector 5, vânzarea la licitaţie publică a imobilului situat în
localitatea Fundeni, str. Carol I, judeţul Călăraşi, amplasat în cvartal 55, parcela 7,
identificat cu număr cadastral 60/1/1, întabulat în Cartea Funciară nr. 21628 a
localităţii Fundeni, judeţul Călăraşi, compus din teren în suprafaţă de 839 m.p.
(conform măsurătorilor cadastrale), cu destinaţie intravilan, categoria de folosinţă
curţi/construcţii, împreună cu construcţia edificată pe acesta identificată cu nr.
cadastral 60/1/1-C2, în suprafaţă construită la sol de 105 m.p. (conform
măsurătorilor cadastrale), având regim de înălţime parter şi anexa
(garaj+magazie), în suprafaţă construită la sol de cca 40 m.p. (conform
măsurătorilor efectuate prin satelit), neîntabulată în cartea funciară, (identificarea
şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă din prezenta
publicaţie de vânzare), proprietatea MOŞTENITORILOR AVERII debitorului
CĂLIMAN GABRIELA, cu ultim domiciliu în Bucureşti, str. Lunca Bradului nr. 6,
bl. M31, sc. B2, et. 5, ap. 95, sector 3.
Conform observaţiilor efectuate de către expertul evaluator reiese faptul că, “…la
momentul inspecţiei, construcţia (C1) menţionată în cartea funciară şi documentaţia
cadastrală a fost demolată/autodemolată. Suplimentar, pe teren a fost edificată o anexă
(garaj auto şi magazie), neîntabulată în cartea funciară, aceasta fiind inclusă în
valoarea de piaţă estimată”.
De asemenea, expertul precizează faptul că au format obiectul evaluării
construcţiile şi îmbunătăţirile existente pe teren, valoarea acestora fiind inclusă în cea
estimată în raportul de evaluare.
Licitaţia începe de la suma de 178.836 lei, reprezentând 75 % din preţul la care a
fost evaluat imobilul prin raportul de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către
Exact VALUE Project S.R.L.
Executarea silită se efectuează în baza:
 dosarului de executare silită nr. 174/2012 aflat în delegare pe rolul SPEJ
Dobra& Căliman, în cadrul căruia procedura este derulată:
 la cererea creditorului cesionar IMPROVEMENT CREDIT COLLECTION
S.R.L, J12/2140/2016, CUI RO 32011970, cu punct de lucru în Bucureşti, Şos. Ion
Ionescu de la Brad nr. 1A, clădirea Băneasa Airport Tower, et. 6, sector 1,
 în contradictoriu cu MOŞTENITORII AVERII debitorului CĂLIMAN
GABRIELA, cu ultim domiciliu în Bucureşti, str. Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B2,
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et. 5, ap. 95, sector 3, reprezentat convenţional prin avocat Tease Carmen, conform
împuternicirii avocaţiale nr. 0006310/2013, căruia îi vor fi comunicate actele de
procedură şi la adresa de corespondenţă din Comuna Fundeni, str. Carol I, judeţul
Călăraşi,
 în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit de consum Nr.
2120101445/14.12.2010,
 Încheierea din data de 26.03.2012, pronunţată de Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti, în dosarul nr. 5150/303/2012 prin care a fost încuviinţată executarea silită,
 Încheierea din data de 15.05.2012, pronunţată de Judecătoria Olteniţa Judeţul.
Călăraşi, în dosarul nr. 2435/269/2012, prin care a fost încuviinţată executarea silită,
 încheierea pronunţată de Judecătoria Olteniţa în data de 30.07.2015 în dosar nr.
2195/269/2015 x 3969/202/2015 prin care a fost dispusă conexarea la dosarul de
executare silită nr. 174/2012 aflat în delegare pe rolul SPEJ Dobra & Căliman, a dosarul
de executare silită nr. 147/2015 aflat pe rolul BEJA Bucur Şerban Constantin şi Dumitru
Nicolae,
 înştiinţarea emisă în data de 16 februarie 2017 şi comunicată moştenitorilor averii
debitorului în data de 20 februarie 2017.
 dosarul de executare silită nr. 147/2015 aflat pe rolul BEJA Bucur Şerban
Constantin şi Dumitru Nicolae în cadrul căruia procedura de executare silită a fost
instrumentată:
 la cererea creditorului RAIFFEISEN BANK S.A., J40/44/1991, CUI 361820, cu
sediul în Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, sector 1,
 în contradictoriu cu debitorul CĂLIMAN GABRIELA, cu domiciliul în
Bucureşti, str. Lunca Bradului nr. 6, bl. M31, sc. B2, et. 5, ap. 95, sector 3,
 în baza titlului executoriu reprezentat de Contract de credit nr.
RDC38048914213/14.03.2012, învestit cu formulă executorie prin încheierea pronunţată
de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în data de 24.11.2014, în dosar nr. 58766/299/2014,
împreună cu accesoriul acestuia, reprezentat de Contractul de ipotecă autentificat prin
încheierea nr. 322 în data de 14 martie 2012 de NP Molcuţ Iulia,astfel cum a fost
rectificat prin încheierea de rectificare nr. 12/16.03.2012, învestit cu formulă executorie
prin încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în data de 02.12. 2014,
în dosar nr. 58767/299/2014
 încheierea emisă de executorul judecătoresc Bucur Şerban Constantin în data de
09.02.2015 privind încuviinţarea executării silite în dosarul nr. 147/2015,
 procesului verbal întocmit în data de 10.05.2019 în temeiul art. 3717 din
Codul de Procedură Civilă.
Imobilul este grevat de sarcini, conform anexei II 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.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.
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
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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 7
pagini în 11 exemplare din care:
 un exemplar va fi depus la dosarul cauzei,
 un exemplar va fi comunicat creditorului cesionar IMPROVEMENT CREDIT
COLLECTION S.R.L, cu punct de lucru în Bucureşti, Şos. Ion Ionescu de la Brad nr.
1A, clădirea Băneasa Airport Tower, et. 6, sector 1,
 un exemplar va fi comunicat creditorului RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul în
Bucureşti, Calea Floreasca nr. 246C, Clădirea Sky Tower, sector 1,
 un exemplar va fi comunicat creditorului B2KAPITAL PORTFOLIO
MANAGEMENT S.R.L, CUI 35698810, J40/2666/2016, cu sediul în București, str.
Vasile Alecsandri nr. 4, clădirea The Landmark, corp C, et. 2, sector 1,
 un exemplar va fi comunicat B.E.J.A Bucur Şerban Constantin şi Dumitru
Nicolae, cu sediul în Bucureşti, str. Baba Novac nr. 17, complex Baba Novac, sector 3,
 două exemplare vor fi comunicate MOŞTENITORILOR AVERII debitorului
CĂLIMAN GABRIELA, cu ultim domiciliu în Bucureşti, str. Lunca Bradului nr. 6, bl.
M31, sc. B2, et. 5, ap. 95, sector 3, reprezentat convenţional prin avocat Tease Carmen,
conform împuternicirii avocaţiale nr. 0006310/2013, căruia îi vor fi comunicate actele de
procedură şi la adresa de corespondenţă din Comuna Fundeni, str. Carol I, judeţul
Călăraşi,
 câte un exemplar se va afişa conform prevederilor art. 504 (3) din Codul de
Procedură Civilă la:
- Judecătoria Olteniţa, judeţul Călăraşi,
- Primăria Fundeni, judeţul Călăraşi,
- sediul organului de executare,
- locul situării imobilului,
 un exemplar se va publica pe site-ul www.executare.ro, al S.P.E.J. DOBRA &
CĂLIMAN,
 un exemplar se va publica pe site-ul www.registru.uniuneaexecutorilor.ro, al
U.N.E.J.
Executor judecătoresc delegat,
Căliman-Habet Emanuel

Red. M.C.
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