Dosar executare nr. 302/2013

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE NR. 302/04.09.2020
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 29.10.2020, ora 10:00 va avea loc la sediul Societăţii Civile
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:
1.

2.

3.

4.

5.

teren în suprafaţă de 6.456 m.p., situat în intravilanul Comunei Vasilaţi, sat
Popeşti, judeţ Călăraşi, identificat topografic în tarla 117/3, parcela 19,
identificat cu număr cadastral provizoriu 487, întabulat în Cartea Funciară
nr. 20909 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi,
teren în suprafaţă de 15.000 m.p., situat în intravilanul Comunei Vasilaţi, sat
Popeşti, judeţ Călăraşi, identificat topografic în tarla 117/3, parcela 20,
identificat cu număr cadastral provizoriu 523, întabulat în Cartea Funciară
nr. 20907 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi,
teren în suprafaţă de 15.000 m.p., situat în intravilanul Comunei Vasilaţi, sat
Popeşti, judeţ Călăraşi, identificat topografic în tarla 140, parcela 32,
identificat cu număr cadastral provizoriu 827, întabulat în Cartea Funciară
nr. 21618 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi,
teren în suprafaţă de 10.000 m.p., situat în intravilanul Comunei Vasilaţi, sat
Popeşti, judeţ Călăraşi, identificat topografic în tarla 117/2, parcela 20,
identificat cu număr cadastral provizoriu 510, întabulat în Cartea Funciară
nr. 20298 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi,
teren în suprafaţă de 2.297 m.p., situat în intravilanul Comunei Vasilaţi, sat
Popeşti, judeţ Călăraşi, identificat topografic în tarla 117/2, parcela 21, tarla
117/5, parcela ½, identificat cu număr cadastral provizoriu 1239/28, întabulat
în Cartea Funciară nr. 20000 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi, ce are ca
destinaţie “drum de acces”,

proprietatea debitorului S.C. PREMIER BUSINESS S.R.L, cu sediul în
Pantelimon, str. Basarabia nr. 25, judeţ Ilfov.
Ca urmare a reducerii taxei pe valoare adăugată, de la cota de 20% la
19%, licitaţia va începe de la următoarele preţuri:
1. de 97.770,70 lei, inclusiv TVA19% (din care suma de 15.610,45 lei, cu titlu
de TVA 19%), pentru imobilul identificat cu număr cadastral provizoriu 487,
întabulat în Cartea Funciară nr. 20909 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi,
2. de 227.161,78 lei, inclusiv TVA19% (din care suma de 36.269,53 lei, cu titlu
de TVA 19%), pentru imobilul identificat cu număr cadastral provizoriu 523,
întabulat în Cartea Funciară nr. 20907 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi,
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3.

4.

5.

de 195.597,62 lei, inclusiv TVA19% (din care suma de 31.229,87 lei, cu titlu
de TVA 19%), pentru imobilul identificat cu număr cadastral provizoriu 827,
întabulat în Cartea Funciară nr. 21618 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi,
de 137.312,02 lei, inclusiv TVA19% (din care suma de 21.923,77 lei, cu titlu
de TVA 19%), pentru imobilul identificat cu număr cadastral provizoriu 510,
întabulat în Cartea Funciară nr. 20298 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi,
de 31.540,95 lei, inclusiv TVA19% (din care suma de 5.035,95 lei, cu titlu de
TVA 19%), pentru imobilul identificat cu număr cadastral provizoriu 1239/28,
întabulat în Cartea Funciară nr. 20000 a localităţii Vasilaţi, judeţ Călăraşi,

reprezentând 75% din preţurile la care au fost evaluate imobilele anterior precizate,
conform raportului de expertiză tehnică evaluatoare întocmit de către Expert Tehnic
Evaluator Ciobotaru Pătrăncuş Teodor.
În conformitate cu dispozitiile art. 508 alin. 1 şi 3 Cod proc civ, vanzarea la
licitaţie se va efectua separat pentru fiecare corp de proprietate, prin urmare, strigările
vor fi efectuate separat pentru fiecare număr cadastral distinct, in ordinea mentionata in
prezenta publicatie.
Dupa epuizarea strigarilor pentru primul corp de proprietate si declararea
adjudecatarului, se vor incepe strigarile pentru numărul cadastral următor, pana la
recuperarea integrala a creanţei.
Daca pentru recuperarea integrala a creantei s-au efectuat strigari doar pentru o
parte din numerele cadastrale, vanzarea la licitatie a corpurilor de proprietate ramase nu
se va mai tine.
Executarea silită se efectuează în baza:
1.
titlurilor executorii reprezentate de Contract de leasing financiar nr.
7992/29.08.2007, astfel cum a fost modificat şi completat prin actul aditional nr.
1/28.07.2009 şi actul aditional nr. 2/24.08.2010 la contractul nr. 7992/29.08.2007 şi
contract de garanţie reală imobiliară de rangul I, autentificat prin încheierea nr.
1417/31.08.2009 la B.N.P. Apostu Lucian Cătălin şi Asociaţii;
2.
cererii de începere a executării silite a creditorului S.C. CREDIT EUROPE
LEASING IFN S.A., cu sediul în Bucureşti, B-dul. Timişoara nr. 26 Z, Anchor Plaza,
corp A, et. 7, birou 7A01, sector 6;
3.
încheierii din data de 08.03.2013, pronunţată de Judecătoria Olteniţa, judeţ
Călăraşi, în dosarul nr. 1077/269/2013 prin care a fost încuviinţată executarea silită;
Imobilele sunt identificate și descrise conform anexelor I și II care fac parte
integrantă din prezenta publicație de vânzare.
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 SOCIETĂȚII 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
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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
10(zece) pagini în 11 (unsprezece) exemplare din care:
 un exemplar va fi comunicat creditorului CREDIT EUROPE LEASING IFN S.A.,
cu sediul în Bucureşti, Bd. Timişoara nr. 26 Z, Anchor Plaza, corp A, et. 7, birou
7A01, sector 6,
 un exemplar va fi comunicat debitorului S.C. PREMIER BUSINESS S.R.L., cu
sediul în Pantelimon, str. Basarabia nr. 25, judeţ 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 Olteniţa, jud. Călăraşi, Primăria Vasilati, jud.
Calarasi, Sediul organului de executare, Locul situării imobilelor,
 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. M.C
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ANEXA I
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ANEXA II
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