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Dosar de executare silită nr.: 209/2012   

 

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 209/16.12.2019 
 

 

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 11.02.2020, ora 11:00, 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 comuna Tămădău Mare, sat Dârvari, str. Liviu Rebreanu 

nr. 3, judeţ Călăraşi, identificat cu nr. cad. 20952, întabulat în C.F. nr. 20952, 

compus din teren intravilan în suprafaţă de 720 mp (719,50 mp conform 

măsurătorilor cadastrale) împreună cu construcţiile edificate pe acesta, respectiv: 

 

 C1 - hală (depozit confecţii textile), cu regim de înălţime P+1E cu suprafaţa 

construită la sol 110 mp, identificată cu nr. cad. 20952-C1,  

 C2 - anexă gospodărească în suprafaţă construită la sol de 36 mp, 

identificată cu nr. cad. 20952-C2,  

 C3 - anexă, în suprafaţă construită la sol de 24 mp, ce nu se regăseşte în 

actele de proprietate şi nici în documentaţia cadastrală avizată de OCPI Călăraşi, 

(identificarea şi descrierea imobilului, conform anexei I, care face parte integrantă 

din prezenta publicaţie de vânzare), proprietatea debitorilor GHERMAN PETRE, 

cu domiciliul în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 357, bl. B1, sc. A, et. 14, ap. 54, 

sector 2 şi GHERMAN GICA, cu domiciliul în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 357, 

bl. B1, sc. A, et. 14, ap. 54, sector 2. 
 

Licitaţia începe de la suma de 102.417 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: 

 cererii de executare silită formulată de creditorul ALPHA BANK ROMANIA 

S.A. – SUCURSALA DOROBANTI, J40/28415/1993, CUI: 5062063, cu sediul în 

Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 237B, sector 1,  

 în contradictoriu cu debitorii, garanți ipotecari: 

1. GHERMAN PETRE, cu domiciliul în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 357, bl. 

B1, sc. A, et. 14, ap. 54, sector 2,  

2. GHERMAN GICA, cu domiciliul în Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 357, bl. 

B1, sc. A, et. 14, ap. 54, sector 2, 

 titlurile executorii reprezentate de Contractul de credit nr. 023/25.07.2008, 

împreună cu anexa 1 – contract de facilitate de linie de credit multi opţional 

023/1/25.07.2008, astfel cum a fost modificat prin actele adiţionale ulterioare, 

contractul de garanţie reală mobiliară nr. 023/A/2008, din data de 25 iulie 2008, 

contractul de ipotecă, autentificat prin încheierea nr. 634/20.04.2010, la B.N.P.A. 

Petraş Cozeta, Radu Mirela şi Racolţa Georgian, contractul de ipotecă, autentificat prin 
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încheierea nr. 623/25.07.2008, la B.N.P.A. Cioplea Alexandru – Valentin şi Mocanu 

Alexandra,  

 Încheierea din data de 05.03.2012, pronunţată de Judecătoria Lehliu-Gară – 

Judeţ Călăraşi, în dosarul nr. 308/249/2012, prin care a fost încuviinţată executarea 

silită,  

 Încheierea din data de 22.03.2012, pronunţată de Judecătoria Sector 2 

Bucureşti, în dosarul nr. 7661/300/2012, prin care a fost încuviinţată executarea silită, , 

 

Imobilul este grevat de următoarele sarcini: 

 Incheierea nr. 9699 din 21.04.2010 și act notarial nr. 634 din 20.04.2010 emis 

de BNP Radu Mirela 

- întabulare drept de ipotecă valoare: 178.000/Eur + dobânzile, dobânzile majorate, 

costurile şi spezele aferente în baza contractului de credit nr. 023/25.07.2008 în 

favoarea ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. – SUCURSALA IANCULUI. Se notează 

interdicţia de înstrăinare, grevare cu sarcini sau servituţi 

 Incheierea nr. 9625 din 21.03.2012 și somaţie din data de 16.03.2012, emisă de 

BEJ Dobra Narcis Constantin 

- se notează somaţia din data de 16.03.2012, dosar executare nr. 209/2012 în favoarea 

ALPHA BANK ROMÂNIA S.A. 

 

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 

originalul a certificatului 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 9 (nouă) exemplare, din care: 

 un exemplar va fi comunicat creditorului ALPHA BANK ROMANIA S.A. – 

SUCURSALA DOROBANTI, cu sediul în Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 

237B, sector 1,  

 un exemplar va fi comunicat debitorului GHERMAN PETRE, cu domiciliul în 

Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 357, bl. B1, sc. A, et. 14, ap. 54, sector 2, 

 un exemplar va fi comunicat debitorului GHERMAN GICA, cu domiciliul în 

Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 357, bl. B1, sc. A, et. 14, ap. 54, sector 2, 

 un exemplar va fi comunicat Asociaţiei de Proprietari bl. B1, cu sediul în 

Bucureşti, Şos. Pantelimon nr. 357, bl. B1, sector 2, cu sediul procesual ales la 

Cabinetele de Avocat Grupate Pardău-Buliga-Stoica din Bucureşti, str. Dr. 

Grigore Mora nr. 5, sector 1 
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 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 Lehliu Gară, Primăria Tămădău Mare, 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, 

Căliman-Habet Emanuel 

 
Red: MC 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA I 

 

http://www.executare.ro/
http://www.registru.uniuneaexecutorilor.ro/


 Page 4 of 8 

 
 

 

 

 

 

ANEXA II 
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